
CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE GIMNASTICĂ'
ALE R. P. ROMINE

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ

Victor Leont'ev (U.R.S.S.) primul cișt’getor— Frederic Orendi
la numai 5 sutimi de învingător

Vineri după-amiază. Sala Floreasca, împodobită sărbăto
rește cu steagurile celor 9 țări participante la Cam

pionatele internaționale de gimnastică ale R.P.R., își așteaptă 
oaspeții. Ora 18... Spectatorii se grăbesc să-și ocupe locurile 
în tribune. In sunetele unui marș sportiv apar participant, 
reprezentanți ai următoarelor țări: R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, Italia, Norvegia, R. P. Polonă, 
R. p. Ungară, U.R.S.S., R. P. Romînă, ovaționați îndelung 
de spectatori. Răsună acordurile imnului Republicii Populare 
Romîne. în cuvîntul de deschidere tov. Gheorghe Florea, vice
președintele F.R.G., salută pe participanți și le urează succes 
deplin, declarînd deschisă cea 
telor internaționale ale R.P.R.
dere, începe concursul.

de a IV-a ediție a Campiona- 
După festivitatea de deschi-

p; 2. Carminucci I 
Orendi 9,45 p.

CLASAMENTUL 
DUAL COMPUS: 
(U.R.S.S.) 56,80 p;

9 50 p; 3-

1NDIVI-
1. Leontiev 

; 2. Orendi 
(RPR) 56,75 p; 3. Carminucci 
(Ital.) 56,55 p; 4. Miligulo 
(URSS) 56,20 p; 5. Storhang
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întrecerea s-a desfășurat la 
un nivel tehnic ridicat, publi
cul urmărind cu mult interes 
evoluția gimnaștilor care au 
prezentat numeroase exerciții 
valoroase și spectaculoase. O 
comportare excepțională a avut 
tinărul concurent sovietic Vic
tor .Leontiev care s-a clasat pe 
primul loc la individual com
pus. Remarcabilă a fost și evo
luția reprezentantului țării noas
tre, Frederic Orendi care s-a 
clasat pe locul doi, la o dife
rență de numai 5 sutimi. El a 
întrecut o serie de gimnaști 
renumiți în frunte cu meda
liatul olimpic Giovanni Car
minucci.

PARALELE: 1.
9,70 p; 2. Leontiev 
Orendi 9,45 p;

CONCURENTELE

REZULTATE
SOL :

(URSS)
(Norv.) 
neanu (R.P.R.) 9,40;

CAL CU MINERE: 
Fred. Orendi (R.P.R.) și 
tiev 9,45 p; 3. Rainlș 
9,35 ;

1—2. Victor Leontiev 
și Agpe Storhang 

9.50 p ; 3. Gh. “ 'Tohă-

1—2. 
Leon- 
(Pol.)

Mili-BARA: 1—2. Nikolai 
gulo (U.R.S.S.) și Orendi 9,60 
P; 3. Leontiev 9,45 p;

Carminucci
9,50 p; 3.

DE AZI

Go-U.R.S.S..- Ekaterina 
rodkova, Tamara Ivanova ; 
R. S. Cehoslovacă: Libușe 
Cmiralova, Hanna Rujic- 
kova ; R. P. Polonă : Gi- 
zela Niedurna, Erika Mon- 
dra ; R. D. Germană; Utte 
Starke, Gretel 
R. P. Bulgaria: 
Trașlieva, Violetta 
R. P. • 
Ducza, 
Italia: 1 
Rosei la 
Romină : 
Sonia Iovan, Emilia 
Atanasia Zîmbreșteanu, 
lena Niculescu, ~
ceanu.

Schiner ;
Julietta 

Burova ; 
Aniko 

Makrai ;
Ungară :

Katalin
Miranda Cicognani, 
Cicognani; R. P. 

: Elena Leuștean, 
Iovan, Emilia Liță, 
~• .* E-

Utta Pore-

INELE: 1—2. 
Miligulo 9 50 p ; 
Și Vicardi 9,45 p;

Leontiev și
3—4. Orendi

Viktor Leontiev campion in
ternațional al R.P.R., în tim
pul exercițiului la cal cu mi
nere.

Din Republica 
Germană ne-a venit 
motocicliștii noștri 
MIHAI POP și TRAIAN MĂ- 
CARIE au obținut un strălucit 
succes în cursa de regularitate 
și rezistență de 4 zile, care a 
avut loc la Arnstadt. Dovedind 
un înalt patriotism, o excelentă 
pregătire fizică și tehnică, ei 
au terminat pe primele locuri 
cu 0 puncte penalizare, cuce
rind medalii de aur. Perfor

Democrată 
vestea că 

fruntași

6. Bolim

Germană
manța lor este deosebit de va
loroasă, ținînd seama că tra
seul a fost extrem de dificil 
(peste 1200 km parcurși in 4 
zile), că timpul a fost nefa
vorabil (din 180 de alergători 
numai 63 au terminat cursa) 
și îndeosebi pentru faptul că 
startul a fost luat de puterni
cele echipe ale R. D. Germane 
(cîștigătoarea competiției), 
U.R.S.S., R. S. Cehoslovace, 
R. P. Ungare și R. P. Polone.

întilnirea de lupte București — Berlin

utila
concurs

(Norv.) 55,85 p;
(RDG) 55,50 p.

Astăzi intră în 
gimnastele. Duminică în
trecerea celor mai buni

6 la fiecare aparat
După întrecerea de înalt nivel 

a gimnaștilor. la care spectatorii 
au admirat salturile și „giganti
cele”, astăzi — la concursul

I. RUSSU ȘIRIANU 
(Continuare în pag. a 4-a)

Dinamo din 
loc întîlnirea 
lupte clasice 

selecționatele orașelor 
București și Berlin. Spectatorii 
prezenți au aplaudat la „scenă 
deschisă" numeroasele procedee 
tehnice executate atît de sporti
vii noștri cît și de cei germani.

Aseară, în sala 
Capitală, a avut 
internațională de 
dintre

A fost o întîlnire, care prin 
frumusețea meciurilor disputate, 
ne-a făcut să regretăm că nu 
întotdeauna ne este dat să ve
dem astfel de spectacole. 
Rezultatele tehnice: 52 kg. D. 
Pîrvulescu (București) înv. la 
tuș pe Helmut Nohr (Berlin) ; 
62 kg. M. Șultz (Buc.) înv. la

pct. pe Heppner Werner ; 67 
kg. M. Bolocan înv. la tuș pe 
Schmuck Jargen ; 73 kg. V.
Btilarca înv. la tuș pe Neuman 
Jargen ; 79 kg. Ion Țăranu înv. 
la pct. pe Wesper Rudolf ; 87 
kg. Gh. Popovici înv. la pct 
pe Borchers Herman ; grea N. 
Martiiiescu înv. la pct. pe Miil- 
ler Falko.

Dubla intilnire de fotbal R. P. Romînă — TurciaSĂRITURI: 1. Miliguio 9,55

Astăzi, in Sala sporturilor din Constanța

Cea de a lll-a ediție a „Triunghiularului 
de ilorctâ iete R. P. Romină-R. P. Engară-ltalia

• Dornice ca la „Triunghiu
larul" care începe astăzi la 
Constanța să-și confirme com
portarea remarcabilă avută în 
întîlnirea cu R.S.S. Bielorusă, 
trăgătoarele țării noastre s-au 
pregătit cu multă asiduitate. în 
această privință, concursul de 
verificare de joi a fost mal 
mult decît edificator. El ne-a 
relevat verva deosebită a spor- 
tivelor noastre, pregătirea lor 
fizică completă (aproape toate 
au terminat relaxate con
cursul), siguranța lor pe plan
șă. Maria Vicol s-a clasat pe 
primul loc, anunțîndu-se 
aceeași trăgătoare redu
tabilă. Ecaterina Lazăr, cla
sată pe locul II, a surprins 
plăcut prin mobilitate și prin- 
tr-un deosebit simț al timpu
lui. Olga Szabo a rămas po
sesoarea aceluiași stil specta
culos, o trăgătoare de explozie 
care își derutează, clipă de 
clipă, adversarele. Și încă un 
amănunt : Olga Szabo mani
festă mai mult calm și își do

zează mai bine efortul. Nădăj
duim să fie una din principa
lele... colecționare de victorii 
pentru echipa țării noastre... 
Excelent s-a prezentat An.a Ene 
— mezina echipei ■— mult mai 
curajoasă, adepta unui stil o- 
fensiv, mult îmbunătățit față 
de concursul internațional pre
cedent. Geta Sachelarie a in
sistat mai puțin pe rezultat, 
ea a urmărit — în principal — 
o mișcare cît mai adecvată pe 
planșă. în sfîrșit, mențiuni ce
lor trei partenere ale lotului — 
Paula Roman, Lidia Grieb și 
Elena Bejan — toate la fel de 
active și în unele asalturi foar
te aproape de valoarea prime
lor noastre floretiste.

în linii mari, după concursul 
de verificare de joi putem privi 
cu optimism „Triunghiularul1*. 
Reprezentantele țării noastre 
sînt capabile s-ă realizeze o per
formanță la înălțimea prestigiu
lui de care se bucură scrima 
romînească pe plan interna
țional.
• După g călătorig cu avio-.

nul de aproape 12 ore, echipa 
de floretă a Italiei a sosit ioi 
seara în Capitală. Delegația ita
liană cuprinde doi conducători 
— Piero De Farento și Amedeo 
Ceccato — și cinci trăgătoare

TIBERIU STAMA 
(Continuare în pag. a 3-a)

Miine, la Ankara și la Bucu
rești, reprezentanții fotbalului 
nostru vor susține două întil- 
niri prietenești cu selecționa
tele Turciei. La Ankara se vor 
întrece primele echipe, iar la 
București iși vor măsura for
țele formațiile secunde.

Cum e și firesc, cele două 
meciuri stîrnesc un deosebit 
interes în cercurile sportive 
din ambele țări. Aceste noi în- 
tilniri dintre sportivii romini 
și turci se adaugă la alte multe 
întreceri sportive care au avut 
loc in ultimii ani, contribuind 
la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie, la o mai bună cu
noaștere și apreciere recipro
că. lntîlnirile de miine, ca și

In ajunul meciurilor
celelalte contacte dintre spor
tivii din Balcani, prilejuiesc 
un util schimb de experiență 
și aduc un aport la crearea 
unui climat favorabil dezvol
tării legăturilor de prietenie și 
colaborare in această parte a 
Europei.

Deși partidele de miine nu 
au un caracter oficial și nu 
pun in joc nici o miză spe
cială, ele prezintă importanță 
pentru fotbalul din ambele 
țări. Pentru fotbaliștii turci 
aceste intilniri constituie o 
primă etapă de verificare in 
vederea apropiatelor meciuri 
din cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial. In ceea ce ne 
privește, avem o bună ocazie

de a constata pe plan interna
țional în ce măsură s-au rea
lizat îmbunătățiri în calitatea 
fotbalului nostru, ca urmare a 
acțiunilor întreprinse in acest 
sens.

Fotbaliștii noștri, atît cei din 
echipa A, cit și cei din forma
ția secundă, s-au pregătit cu 
multă ambiție, în dorința de a 
reprezenta cu cinste culorile 
țării, de a marca printr-o com
portare cit mai frumoasă de
butul lor in activitatea inter
națională din acest an. Iubito
rii fotbalului sint alături de 
ei, le acordă toată încrederea 
și așteaptă cu nerăbdare me
ciurile de miine.

Succes, băieți!

R. P. ROMÎNĂ B-TURCIA B, 
0 ÎNTÎLNIRE ÎNTRE DOUĂ ECHIPE TINERE
Întrecerea reprezentativelor 

secunde ale RP. Romîne și 
Turciei prezintă numeroase 
puncte de atracție. în primul 
rind se anunță foarte intere
santă prin prisma faptului că 
echipa noastră, cuprinde o se
rie de elemente tinere va
loroase, adevărate speranțe ale 
fotbalului nostru. De fapt, 
avem de-a face cu selecțio-

nata de tineret, în care sin
gurii jucători de peste 23 de 
ani sînt loniță (24) și David 
(27). Vîrsta medie a echipei 
noastre este de 23 de ani. 
Nici oaspeții nu aliniază o 
formație sută la sută din con- 
sacrati ; majoritatea jucători
lor sînt tineri, asigurînd echi
pei o vîrstă medie de 24 de 
ani. Așadar, mîine vom asista, 
de fapt, la o întîlnire între

l!

I

MIINE PE „23 •«

ORA 15.15: Lotul R.P.R.—
Știința București (rugbi).

ORA 17: R.P. ROMÎNĂ B 
— TURCIA B (fotbal).

DIN SUMAR:
9 Cîntec, sport și voioșie în lunca Cisnădiei
• Cum pregătim schimbul de mîine
• Fotbal - Adio W.M.-ului
® Magazin sportiv

• Amănunte din „Cursa Păcii"
• Botvinnik - campion mondial!

Antrenorul echipei turce, Seref 
Gbrkey, dă indicații jucătorilor 
înainte de antrenamentul de 

ieri.
Foto : II. Nandi

MATEI ANU, centrul înaintaș al 
echipei noastre

două selecționate tinere, vi
itoare cadre ale primelor echipe 
reprezentative.

în ciuda faptului că apă
rarea formației oaspe cuprinde 
jucători cu mai multă expe-

(Continuare în pag. a 5-a)

Meciul de la Ankara va 
fi transmis în întregime la 
radio. Transmisiunea se va 
face în jurul orei 15.45 pe 
programul |,



Concursul culiural-sporiiv al tinerelului

Cîntec, sport și voioșie în lunca Cisnădiei POVESTEA UNOR IUBITORI
Al VOLEIULUI

asociații sportive. Astfel, 
într-unul din meciuri put-

Partid iubit la glorioasa ta aniversare prin numeroasele 
muncă, prin minunatele noastre cîntece și dansuri, prin

___  , întreceri sportive, că de toate ne bucurăm azi, datorită 
luptei neobosite și conducerii tale înțelepte". Cuvinte simple, pornite din a- 
dineul inimii fiecărui om al muncii, entuziastă holărire a maselor, care a 
făcut ca întreaga tară să răsune de cîntec, joc și voioșie. Așa a fost duminică 
și la Cisnădie. raionul Sibiu. Concursul cultural-sportiv al tineretului, această 
uriașă întrecere de mase in care arta s-a înfrățit cu sportul, a constituit pen- 

ț tru organizatori elementul de bază în alcătuirea programului de desfășurare. 
7 a grandioasei manifestări închinate aniversării Partidului. Peste două mii 
Z de artiști-amatori și sportivi din comunele și satele raionului Sibiu, care purta- 
J seră pină atunci Ștafeta cullural-sportivă întitulată „Te slăvim Partid iubit” 
Z au poposit in orașul măiestrilor țesători de covoare.

„Te vom slăvi 
succese obținute în 
alît de pasionantele

Turneul 
termina 
nici 
zece

eliminatoriu nu se pu- j
înainte de căderea X „i, „ ■ „ . . < - .... ,chiar cu două reprize a t JS.te. 'orba, de n,*te indragostițt de

minute. Le-au venit în t ??est. eleVI al unel *c°b medii
. -   ♦ din Lugoj, care nu inaj puteau

.z £ desfășoare în bune condițiuni 
in ' de pregătire la sala lor de 

nasticâ, din cauza unei proaste 
nificări a activității din sală.

tea 
serii 
cîte... 
ajutor portarii echipelor care in caz f 
de egalitate hotărau victoria prin : 
executarea unui penalti. Dar și pe- ♦ 
naltiurile se apără uneori și atunci f 
hotărau... sorții. Am fost martorul X 
unor „minute" de fotbal veritabil ▼ 
(Progresul Orlat — Sticla Avrig, Șura X 
Mare — Veștem, Bumbacul Cisnădie X c 
— Gura riului etc.). Cupa a revenit ] 
pînă la urmă tinerilor din Orlat. La >

de 
in 
pe 
ti- 
ai 

Ștafetelor cultural-sportive se pre
găteau să ia ultimul „start". Multico
lorul vestitelor costume naționale ce 
se poartă prin părțile Sibiului se îm- 

I bina de minune cu cel al echipamen
tului de sport, alcătuind o frescă 
demnă de penelul celui mai vestit 
pictor. Dar iată că se dă plecarea. 
Uriașa coloană se îndreaptă în acor
durile „Marșului partizanilor păcii" 
spre lunca de la marginea orașului, 
unde totul fusese pregătit cu grijă 
pentru desfășurarea marii 
Nu vrem să ne scape nimic din acest 
spectacol minunat și de aceea gră- 

locul demonstrației.

Impunătoarea clădire a Casei 
Cultură din Cisnădie, scăldată 
soarele dimineții de mai, revărsa 
ușile sale un nesfîrșit șuvoi de 
nerețe. Sutele de tineri purtători 
Ștafetelor cultural-sportive se 
găteau să ia ultimul " "

alături de toți 
cultat cu drag 
istoric rostită 
tan, secretar 
P.M.R. Sibiu.

cei prezenți, au as- 
evocarea momentului 

de 
al

tov. Gheorghe Găi- 
comitetului raional

A -t A foc°fro să-ți în-
(jrrA 1ZL drepți privirile?

___ Unde să te oprești 
Programul editat al 
culturale, desfășurate 
estrade, cuprindea nu

300 bucăți susținute 
a aproape 40 cămine

sărbători.

bim pașii spre

mai întîi ? 
manifestărilor 
pe cele patru 
mai puțin de 
de formațiile
culturale. Ne-am oprit pentru un mo
ment la estrada a 111-a să ascultăm 
duetul format din contabilul Nicolaie 
Matei și mecanicul Sigmund Zaval- 
schi din G.A.C. Șelimbăr care inter
preta cîntecul
noi in grădină". La estrada 
rile căminelor culturale din

Un ropot de aplau
ze salută apariția 

___  .coloanei. In frunte 
pășesc pionierii, care susțin o uriașă 
stemă a Partidului. Glasurile lor cris
taline care nu mai contenesc cu ura- 
lele, cravatele roșii fluturind în vînt, 
fețele lor luminate de bucuria eveni
mentului ce ii trăiesc produc o pu
ternică emoție în rindurile celor 
douăzeci de mii de spectatori. Pio
nierilor le urmează o pădure de stea
guri roșii și tricolore purtate de ti
neri vînjoși cu fețele arse de soare. 
Prin fața tribunei principale in care 
se află conducătorii de partid ai ra
ionului Sibiu trece ștafeta cultural- 
sporlivă nr. 1. Cinstea le-a revenit tine
rilor săteni din comuna Șura mică. O 
feerie de culori. Panglicile galbene, 
albul imaculat al fustelor, pieptarele 
înflorate, fundele prinse in cosițele 
aurii strălucesc puternic în soare. 
Recunoscători Partidului iubit pentru 
viața fericită ce o trăiesc, tineri co
lectiviști romîni și germani pășesc 
înfrățiți prin fața tribunei purtînd 
mesajele pline de dragoste și atașa
ment ale oamenilor muncii de la 
sate, adresate Partidului in ziua glo
rioasei sale aniversări. Se perindă 
apoi prin fața noastră ștafetele din 
Șura mare, Roșia, Cisnădioara, Ocna 
Sibiului, Gura riului, Veștem, Sadu. 
Tălmaciu, Boița, Porcești, Orlat. Fru
moase sint costumele acestora din 
urmă! Din grup fac parte cițiva zeci 
de copii imbrăcați in neaoșe costume 
țărănești, in care predomină culo
rile drapelului Republicii noastre.

ORA 11
romînesc „Bade la

I coru-
Rășinari

a j „Vin sportivii! Vin
C JrvI j/ sportivii ! Apariția

 celor aproape cinci 
sute de sportivi este primită cu o
furtună de aplauze. Intr-o ordine 
perfectă pășesc mindri sportivii sate- 

llor sibiene : atleți, gimnaști, handba- 
I liști, fotbaliști, voleibaliști, imbrăcați 
I toți în echipament nou. Peste cîtva 
j timp aveau să-și arate măiestria în 
I trecerea mingii peste plasă, în arun
carea greutății sau în conducerea ba
lonului spre poartă. Mai înainte însă,

de la a.te
l-am văzut _. ..... .....
tind tricourile asociației Voința. Din- 
tr-o discuție cu ei. am aflat că școa
la, mai precis profesorul Vasile Snieu, 
nu le dă nici treninguri și nici tri
couri", ne-a scris tov. George Mihăi- 
lescu din Brăila.

Răspunzînd sesizării noastre. 
Ion Ene, directorul școlii medii 
Balcescu" dm Brăila, scrie „Din cer
cetările noastre rezultă că intr-adevăr 
uniț dintre elevii noștri s-au prezentat 
la un meci cu tricouri pe care scria 
.Voința", dar acești elevi au parti
cipat la meci fără aprobarea școlii 
și fără știrea profesorului de educa
ție fizică V. Smeu, responsabilul sec
ției de volei din 
noastre sportive, 
precise ca nici un 
cipe la jocuri in cadrul 
concursuri organizate in i 
moment ce au posibilitatea 
veze în cadrul asociației lor 
tive".

Cu alte cuvinte, echipa de 
retrasă din 
Stranie re

să-și 
orele 
gim- 
pla- 

Scri- 
soarca, trimisă la consiliul orășenesc 
U.C.F.S. Lugoj, s-a bucurat de aten
ția cuvenită și s-au luat măsurile ne
cesare in prezent, activitatea cercu
lui de volei are loc de două ori pe 
săptămină, in fiecare miercuri și vi- 

”, și este con- 
-----  ... bune condițiuni de prof. 

Eman.

volei, după îndelungate dispute echi-♦ ‘,d’o
- 9 - a?- "T-îdus'â îi;ebrune condițiu

noscut unanim superioritatea tinerilor 
săteni din Gura riului. In întrecerile 
fetelor, ciștigătoare a fost echipa ele
velor de la școala profesională din 
Cisnădie. Cîte emoții n-au încercat 
sutele de spectatori la întilnirile de 
handbal fete unde s-au întrecut cele 
mai bune echipe? Finala a desemnat 
ciștigătoare merituoasă, echipa Firul 
roșu-Tălmaciu care 
tele de la Păltiniș 
scor sever: 7—1.

Nici întrecerile de 
fost lipsite de surprize. Aci, 
din Cisnădie și-au împărțit victoriile 
cu rezultate din cele mai frumoase.

Laurențiu
cadru! 
Am dat 
elev să

de ce NU A JUCAT DINAMO
SASAR IN PRIMA ETAPA

„In meciul C.S.M, Baia Mare — 
Dinamo Săsar disputat în toamnă, 

i au întrebuințat fără 
__ r. joc pe fotbalistul Boroș, fost 

fe" X Ia C.S. Oradea, ne-a scris corespon- 
untdentul nostru regional V. Sâsăranu. 

X C.S.M. a contestat meciul și F.R.
▼ Fotbal a hotărit ca să fie omologat 
'rezultatul de pe teren (0—0), iar Di

namo a fost sancționată să piardă cu 
0—3 nu jocul cu C.S.M. Baia Mare, 
așa cum după părerea mea ar fi fost 
normal, ci partida cu Recolta Cărei,

A stadion se des-1 din prima etapă a returului. Socotim
L-'IXfv Lr fățura ultimul act f că această hotărîre nu este cea mai 
------------------------ al marii sărbători > bună". Sesizată, F.R. Fotbal, după 
sportive : premierea celor mai buni, t ce a analizat din nou cazul, ne-a răs-
In umbra inserării mai distingeai X puns următoarele : F.R.F, a ’•esnins
încă fețele luminate de zîmbetul f contestația echipei C.S.M. Baia Mare

. Ica netaxatâ, a suspendat formația
* Dinamo Săsar pe o etapa (prima din 
J retur) fiindcă a întrebuințat pe jucă-
* torul loan Boroș pentru carț a pre- 
4 zentat acte false la transfer. Socotim 
Țcă hotărîrea noastră este regu'amen- 
•e▼

a învins 
Rășinari

atletism

tov. 
„N.

asociației 
dispoziții 
nu parti- 
diferiteor 
oraș.

i să
din 

acti- 
spor-

Pe 
la

nu
tinerii

j dinamoviștii 
ț drept de joc

tară".

UN RĂSPUNS NECONCLUDENT

f

Î'aT p.

In timp ce alte echipe participante 
campionatul de volei al orașului 

Brăila au tricouri, treninguri, pe 
Ț scurt au echipament complet, tinerii 
I sportivi din echipa școlii medii „Ni- 
Țcolae Balcescu" împrumută tricouri

Disputa aprigă dintre echipele de volei d'm Tălmaci și I' urpăr a contribuit și ea 
la frumusețea spectacolului sportiv organizat la Cisnădie

bucuriei, ale sportivilor, care purtau 
cu drag trofeele cucerite. învinșii

Săliște, Orlat și Slimnic culegeau 
aplauze îndelungate pentru căldura 
cu care interpretau cîntecele închinate 
Partidului și patriei noastre dragi. La 
un moment dat, în întreaga luncă 
răsună maiestuos, printr-o coincidență 
de sincronizare a programului, cîn
tecul lui Matei Socor: „Să fii parti
dului oștean"...

Decorul minunat din lunca Cisnă
diei scăldat in razele aurii, completat 
cu lacul din 
zeci de bărci 
restaurant în 
sune urările

S-A ÎNTORS O

„N. Balcescu" a fost 
campionatul orășenesc! 
zolvare a unei sesizări I

PRIMEȘTE DIN NOU

volei

ZIARUL

Cititorul nostru Antonie Sabău, în-' 
vâțător din comuna Vorumloc, raicr- 
nul Mediaș, ne-a scris că de multe 
ori nu primește „Sportul popular", 
ziar la care este abonat. „Dacă ne a- 
dresăm oficiului P.T.T.R., ni se răs
punde că nu sosesc ziire’e", se în
cheia scrisoarea sa.

fn răspunsul primit de la oficiul 
P.T.T.R. al raionului Mediaș, se scrie: 
„Cauza principală care a dus la a- 
ceste 
cerea 
nu a 
r'ații 
Neregulile sesizate de abonatul 
nu au fost singurele și pentru acest 
motiv șeful oficiului Copșa 

din funcție.
sesizarea

un i

nereguli este faptul că condu- 
oficiului p.T.I.R. Coț'șa Mică 
controlat modui în care sa'.a- 
își duc la îndeplinire sarcinile.

dv.

i Mică a
Noi vă
dv.. pe

ajutor în

fost schimbat 
mulțumim pentru 
care o considerăm ca 
muncă și vă rugăm ca și în viitor,
atunci cînd observați lucruri asemă
nătoare să ni le aduceți la cunoștință 
pentru a lua măsurile corespunzătoare 
în vederea bunei deserviri a oameni
lor muncii".

Carnet de reporter

FATA IN SAT...

vale pe care alunecau 
și de uriașă grădină- 

care începuseră să ră- 
și cîntecele populare

nu te mai lăsa să pleci. Pe noi însă 
ne aștepta stadionul...

ORA 15 Cam tot atîtea e- 
chipe de 
.începuseră

fotbal 
pasio

nanta dispută pentru cucerirea tro
feului „Cupa Primăverii". Organizatorii 
au fost puși într-o serioasă dilemă.

priveau parcă supărați. Trebuiau să t Vn b‘rou ob^nuJ‘- masă, ctți-▼ t>a profesori. In fața lor o fata de 
Xstatură potrivită cu un păr negru ca 
^tăciunele și fața arsă de soare : E- 
Tcaterina Seinescu, absolventă a ș :olii 
Ipedagogice, secția sport.
X — Vă mulțumesc că v-ați gindit să 
Imă trimiteți intr-un oraș dar vă rog, 

cinstind Jvă rog mult de tot, să mă repartizați 
mai departe, împreună, măreața săr-Xin satuI meu- Ia?‘ sint destule ca-

Xdre didactice, in schimb la mine la 
Ț Aninoasa...
X — De ce ții atît de mult să te re- 

, joc și ve-Tintorci acasă?
selie. Oamenii muncii de pe ogoarele ♦ ' "- Sportul la noi în sat nu merge 

jașa cum ar trebui. Fetelor le este 
a Xinca rușine să se îmbrace în echipa- 

cest fel prinosul lor de recunoștință Țment sportiv. Si nici băieții nu vin 
pentru viața liberă j prea des pe terenul de sport. Sint 

rostind ▼ multe lucruri de făcut...
deseori cuvintele izvorite din inimă:

se mulțumească cu hotăriri „eroice" 
pentru întilnirile viitoare.

...Dar în luncă mai răsună cîntecul 
și dansul. învingători și învinși, tinerii 
săteni pornesc să-și unească glasurile 
cu tovarășii lor din sate,

bătoare
...Lunca Cisnădiei a fremătat pină 

noaptea tîrziu de cîntec,

raionului Sibiu și-au adus și în

Partidului drag,
și fericită ce le-a dăruit-o,

„TE SLĂVIM PARTID IUBIT".
OCTAVIAN GiNGU

cu îndelungi aplauze
Corul tinerilor din Orlat s-a impus ca una dintre cele mai bune formații, fiind răsplătită de fiecare dală

cu îndelungi aplauze Foto; IL Cristea

★
Au trecut trei ani de atunci și iată- 

ne, de cîteva minute, stind de vorbă 
cu tinăra profesoară, in cancelaria 
frumoasei școli din Aninoasa, raionul 
Tirgoviște.

— La început a fost greu. Azi 
insă... Puțini rămin pe lingă casă 
atunci cind' avem program sportiv. 
Nu mai departe de duminica trecută 
echipa noastră a susținut un meci 
de volei cu formația din Viforîta. A 
ciștigat

Apoi 1 
tpre cei 

grenați
Latletism,
ycei 10 tineri țărani 
X și-au trecut recent 
icomplexului G.M.A., 
irite 
X sportiv.
▼ ...Clopoțelul sunase sfirșitul ultimei 
Torc de curs. In holul școlii era un 
■țdu-te-vino. Ne aflam in 
Tfete și băieți imbrăcați
X uniforme.
X — Fetelor, nu uitați, 
A meci de volei, iar voi
▼ lipsiți i.I„;__ 1 -te te .
Xde fotbal 1
♦ Răspunsul veni foarte scurt : 
Țtovarășă profesoară"! Ieșind pe 
+-colii, profesoara de educație 
■fF.caterina Seinescu ne-a spus : 
X Cind am început să lucrez cu 
Y acești copii aveam impresia că nu le 
jplace sportul, că vor să stea mai mult 
. !- . gura sobei. Intr-o bună zi însă, 
jam luat o minge și le-am dat-o s-o

bală in timpul recreației. Ce credeți? 
Pe urmă nu mai scăpăm de ei! Gh. 
Iliescu, N. Gheorghe, H. Haralambie, 
T. Marius și V. Grigore sint numai 
cițiva dintre copiii care au arătat 
aptitudini deosebite pentru sport. 
Vreau să fac din ei sportivi cu care 
să se mindrească tot satul. Avem și 
echipe feminine. Elena Drăguț, Ni- 
coleta Gibelea, Natalia Surdu, Elena 
Bărăgău, Ioana Păunescu, Ana An
drei, Vasilica Grigore și Maria Pău
nescu alcătuiesc o echipă de volei 
despre care veți auzi pil siguranță.

Mergem și privim fa Casele proas
păt văruite, unele dintre ele nou con
struite, ale gospodarilor din Aninoasa.

— Aici- și ne arată un teren si
tuat in centrul satului — in curmd 
se va ridica clădirea noului cămin 
cultural iar alături va fi ba-za noas
tră sportivă. De fapt, utemiștii și-au 
luat angajamentul ca terenul de 
bal pe care, după cum vedeți, 
arat și nivelat, să-l termine în 
săptămîni.

— Se; vede că aveți utemiști
rncși și un bun secretar de organiza
ție de tineret...

— Utemiștii, da. Cit despre secre
tar... Ce Să vă spun? II aveți în față. 
Eu sint (?.!?).

In timp ce 
radioficare și 
ral am aflat

fot- 
1-au 
2 3

ini-

cu 2 0.
ne-a vorbit cu entuziasm des-

80 de liiterp și virstnici an
in echipele de fotbal, volei, 

, tenis de: masă, 
muncitori care 
toate normele 
despre intre co

in cadrul ‘.Concursului cultural-

am vizitat centrul de 
actualul cămin cultu- 
că Ecaterina Seinescu 

șah, despre mai aTe a^e munci obștești: Este 
instructoare de pionieri, se află in 
fruntea comisiei de control G.M.A. și 
face parte din brigada artistică. Dra
gostea pentru salul ei o însuflețește 
in activitate.

— Cineva îmi spunea cînd m-am 
hotărit să mă întorc în sat că o să-mi 
fie greu. Nici nu spun că e ușor. Dar 
este atît de interesant să participi la 
transformarea satului. Spuneți, nu v-a 
plăcut tot Ce ați văzut?

...Umbrele inserării invăluiau încet, 
încet satul. începeau să se aprindă 
luminile.

— Pină cînd vine mașina, vă invit 
să vizionați programul 

transmite

fCUHl C'/U Uit 
mijlocul unor 
in frumoase

mîine avem 
băieți să nu 

nici unul de la antrenamentul

„Știm 
poarta 
fizică zor. Astăzi se 

tetesport.
O fată care 

s-a intors in

de Ia televi- 
și emisiunea

a învățat 
satul unde 

Acolo a vrut ea ră <-------

carte și care 
a crescut.

IR. 1OANIȚESCU
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MÎINE ALERGĂRI ÎN CADRUL „MARELUI PREMIU AL ORAȘULUI BUCUREȘTI*
Invitație la discuția organizată de ziarul nostru

in problema
Pe gazonul terenuri, un mă

nunchi <le copii se întrec într-o 
partidă de fotbal. Sau, joacă 
handbal. Sau, își poartă pașii spre 
spre culoarele pistei de at.etism... 
O imagine obișnuită pe care o 
întîinești astăzi la București — în 
orașul marilor stadioane — ca și 
în oricare alt centru al țării, în 
flecare sat sau comună.

Minunate sînt condițiile create 
astăzi tineretului pentru practica- 

1 rea sportului 1 Imaginea „miuțe- 
| lor" cu mingea de cîrpă, pe care 
j copiii o bateau desculți pe maida- 
? ne, a dispărut complet o dată 

cu zilele întunecoase ale unor 
vremuri apuse pentru totdeauna. 
Acum, în aerul curat al stadioa
nelor, în apa cristalină a bazine
lor, pe mii și mii de baze spor
tive, copiii practică sporturile pre
ferate, își întăresc sănătatea și 
mulți dintre ei fac primii pași pe 
drumul măiestriei sportive.

JUNIORII ! Le admirăm elanul 
tineresc, dîrzenia, pregătirea și vo
ința de a învinge, de a urma 
exemplul celor mai buni sportivi 
ai țării care, prin performanțele 
lor, ridică tot mai sus gioria 

-.sportivă a patriei. Juniorii sînt 
schimbul de mîine ’ Cei care as
tăzi își dispută întîietatea în 
diferite concursuri sau în cam
pionatele republicane de juniori 
— tot mai numeroase în ultima 
vreme — vor îmbrăca mîine tri
courile primelor noastre echipe 
reprezentative. De altfel, să nu 
uităm că încă de pe acum nu
mele multor juniori din țara 
noastră figurează pe listele celor 
mai buni dintre tinerii sportivi 
ai lumii

Iubitorii sportului din țara 
noastră au urmărit, de fiecare 
dată, cu interes și bucurie evolu
țiile juniorilor în Turneul U.E.F.A., 
unde au demonstrat valoarea lor 
ridicată. Ga juniori, tinerii jucă
tori de tenis de masă Mari-a Ale
xandru, R. Negulescu, Ad. Rethi, 
Gh. Cobîrzan s-au impus pe plan 
mondial cucerind numeroase vic
torii internaționale. Pot fi. de 
asemenea, amintite exemplele ti
nerilor M. Ferecatu, campion mon
dial de juniori la tir, Anto-aneta 
Vasile componentă a echipei noas- 

—Are reprezentative de handba'. 
Eugen Ducu — considerat în 
anul trecut al 4-lea junior din 
lume la săritura în înălțime, Adal- 
berth Gurath, cîștigător al Crite
riului Mondial al Tineretului des
fășurat la Leningrad etc.

Folosind minunatele condiții 
create mișcării de cultură fizică 
și sport de către partid și gu
vern, cluburi'e și asociațiile spor
tive, organele LI.C.F.S„ activiștii 
sportivi și antrenorii muncesc cu 

[ sîrguință pentru pregătirea la un 
J nivel corespunzător a tinerei ge- 
i nerațij de sportivi, a juniorilor — 

schimbul nostru de mîine. In tot

(ca de a Hl-a ediție a „Triunghiularului1 de tiorctă iete 
R. P. Romină-R. P. Ungara - italia

ANA ENE (K.P.R.)

(Urmare din pag. I)

ntonella Ragno, Bruna Colombetti, 
laudia Passini, Natalina Sanguinetti 

Barbara Gmo.
In ciuda oboselii, floretistele italie- 

: au manifestat o bună dispoziție. 
„Fetele noastre se pregătesc încă 

i la începutul anului — ne-a spus 
Piero De Farento. Au doar în 

ță atîtea întîlniri dificile : în pri- 
ii| rînd, acest concurs, apoi în iunie, 
i alt „triunghiular-' la Viena, cu e- 
ipele Austriei și R.F. Germane. Ur
ează Como, Paris și în sfîrșit acasă 
noi, întrecerea supremă.„ (n.n, este

j un'orilor
mai multe locuri se muncește cu 
grijă, cu dragoste și simț de răs
pundere, pentru ca tînărul spor
tiv să pășească cît mai curînd, 
cit mai sigur, pe treptele măies
triei. Adesea, pe stadioane sau în 
sălile de sport îi vedem pe spor
tivii noștri fruntași împărtășind 
celor tineri din experiența lor, a- 
jutîndu-i cu bucurie și răbdare, 
inițiindu-i în „tainele” unei dis
cipline sau alta. Ce exemplu fru
mos I Nici nu s-ar putea altfel 
cînd, în fabrică, pe șantier sau în 
școală, peste tot, o grijă părin
tească înconjoară pe cei tineii — 
schimbul de mîine în toate sectoa
rele vieții noastre.

Și florile au răsărit, nespus de 
frumoase! Au „căzut" multe re
corduri, campionatele republicane 
de juniori relevă la fiecare ediție 
talentul și pregătirea superioară a 
multor tineri, cresc performanțele, 
juniorii romîni cuceresc aplauze 
pentru locurile fruntașe în dife
ritele întîlniri internaționale.

Sînt succese cu care mișcarea 
noastră sportivă se mîndrește. 
Succese care trebuie însă consoli
date, dezvoltate. Și o spunem mai 
ales pentru că nu peste tot mun
ca cu juniorii este încă înțeleasă 
așa cum trebuie. Pentru că mai 
sînt cluburi și asociații sportive 
care consideră ca „secundară" 
problema juniorilor. Pentru că 
sînt încă antrenori care preferă 
să muncească, fără rezultate ani 
și ani de zile, cu e emente plafo
nate, fără perspectivă, în loc să-și 
îndrepte preocuparea spre temei- 
nica pregătire a juniorilor. Pentru 
că mai există activiști sportivi 
care în goana după rezultate ime
diate „uită” de juniori. Și, in sfîr- 
Șit, pentru că în această direcție 
mai avem încă multe lucruri de 
făcut.

Considerînd că munca cu ju
niorii — sub toate aspecte'e ei — 
constituie una din ce'e mai im
portante probleme ale mișcării 
sportive, ziarul nostru inițiază o 
discuție cu tema: „CUM PRE
GĂTIM SCHIMBUL DE MÎINE?” 
la care invită să participe pe 
activiștii sportivi, antrenorii pro
fesorii de educație fizică, sportivii 
fruntași și, bineînțeles, pe— ju
niorii noștri.

Să luăm, deci, cuvîntul împăr
tășind din munca de fiecare zi 
arătînd lucrurile bune care s-au 
făcut, ca și pe cele care pe a- 
locuri mai împiedică desfășurarea 
unei temeinice munci de pregătire 
a juniorilor.

Răspunzind acestei discuții, răs
pundem de fapt uneia din cele 
mai importante probleme a spor
tului nostru, a cărei rezolvare 
deplină va face ca mișcarea de 
cultură fizică și sport din țara 
noastră să cunoască noi și însem
nate succese.

S. P.

vorba de campionatele mondiale de 
scrimă care au loc în acest an li 
Torino). Eu consider că în prezent, 
echipa noastră se prezintă mai bine 
ca în vara anului trecut, la 
Olimpiadă...”

• Echipa R. P. Ungare, condusă 
de dr. Roszgonyi, a sosit tot pe 
calea aerului, ieri la prînz. Din de
legație fac parte următoarele flore- 
tiste: Kovacs Lajosne, Domblkf,
Szekely Tiborne, Rejto, Mendelenyine- 
Agoston și luhăsz.

DOMOLKY (R.P.U.)

Ne-am adresat uneia dintre cele 
mai cunoscute trăgătoare maghiare, 
Lidia Domblky, cu rugămintea d.e

Mîine dimineață, începînd de la ora 
9, bucureștenii care îndrăgesc spor
tul cu motor vor putea fi martorii 
unor întreceri de o deosebită specta
culozitate în cadrul competiției de 
viteză pe circuit „Marele premiu al 
orașului București".

Ziarul „Informația Bucureștiului" și 
comisia orășenească de motociclism 
— organizatorii întrecerilor — s-au 
străduit să asigure sportivilor condi
ții optime de concurs iar spectatori
lor posibilitatea de a putea urmări 
disputele, din orice loc s-ar afla, pe 
aproape întreaga lungime a traseu
lui. Pentru aceasta traseul de con
curs a fost astfel ales încît să cu
prindă doar două linii drepte unite 
prin „ace de păr". Faptul în afară că 
vine in ajutor spectatorilor în privința 
unei cît mai bune vizionări, împacă 
in bună parte atît cerințele necesare 
alergătorilor fruntași cît și celor în
cepători.

Iată așadar, ce oferă spectatorilor 
și sportivilor noul traseu din calea 
Văcărești, parcurs pe care concuren- 
ții se vor întrece în cadrul următoa
relor clase, categorii și mărci de 
scutere și motociclete : categoria în
cepători : pină la 100 cmc, marca 
Manet ; 125 cmc K, Jawa, C.Z., 175 
cmc M.Z., K, Jawa și C.Z. Categoria 
avansați — 125 cmc. sport și curse 
(separat), 250 cmc sport, 350 cmc 
sport și curse, (separat), 500 cmc sport 
și curse (separat), moto-ataș sport, 
clasa pină la 750 cmc. întrecerile sînt 
dotate cu numeroase și importante 
premii oferite de ziarul „Informația 
Bucureștiului" și I.S. Loto-Prono- 
sport. De asemenea, la cursele moto- 
cicliștilor începători se va acorda 
„Cupa Primăverii" iar alergătorilor a- 
vansați „Cupa Marele premiu al O- 
rașului București".

„CUPA REGIUNILOR”
® Stadionul Tineretului din Capi

tală va găzdui duminică dimineața 
întrecerile etapei a doua din cadrul 
importantei competiții dotate cu tro
feul ,,Cupa regiunilor". Își vor dis
puta întiietatea echipele G.A.C. Radu 
Negru, Avîntul Curcani, Viața Nouă 
Olteni și Avîntul Băduleasa, toate 
din regiunea București. De reținut 
că mîine vom urmări evoluția fostei 
campioane a țării, Avîntul Crucani. și 
a echipei Viața Nouă Olteni, ciștigă- 
toarea concursului „Zece ani de la 
reluarea activității oficiale" desfășurat 
anul trecut în orașul Buzău. Progra
mul începe la ora 9.

• Pe terenul Babeș-Bolyai din 
Cluj s-au desfășurat întrecerile fazei 
regionale din cadrul „Cupei regiuni
lor". Au participat 5 echipe. După 
jocuri viu disputate victoria a reve
nit colectiviștilor din Chiuești care, 
pentru a treia oară consecutiv obțin 
titlul de campioni ai regiunii Cluj. 
Echipa Zorile Chiuești va reprezenta 
regiunea Cluj în etapa zonală a „Cu
pei regiunilor". (GH BENGA — co
respondent).

RAGNO (Italia)
a ne da un pronostic. Zîntbind, 
valoroasa sportivă din țara vecină 
și prietenă, a ezitat cîteva clipe, 
apoi ne-a spus:

— „îmi cereți un lucru deosebit 
de greu... In momentul de față, 
oricare dintre echipe se poate situa 
pe primul loc, valoarea noastră, a 
romîncelor și a italiencelor, apro- 
piindu-se simțitor. Iată de ce cred 
că ediția din acest an va fi cea 
mai grea. Dacă nu pot fornui a în 
mod direct un pronostic în schimb, 
țin să exprim o dorin ă, a mea, a 
întregii echipe : aceea de a... reedita 
succesul din primele două ediții ale 
acestui important concurs..."

★
Ieri după amiază, echipele R. P. 

Romîne, R. P. Ungare și Italiei au 
părăsit Capitala cu autobuzul în- 
dreptîndu-se spre Constanța.

Szabo și St. Iancovici doi alergători de valoare în probele de viteză pe cir- 
cuit surprinși intr-un duel la ultima întrecere de acest gen care a avut lo* 

în Capitală

Retrospectivă în campionatul republican
S-au consumat 9 etape din cel 

mai pasionant campionat republican 
din ultimii ani. Conștienți de difi
cultatea examenelor pe care le au 
de susținut în acest an în arena in
ternațională, rugbiștii noștri (și îm
preună cu ei, antrenorii) s-au stră
duit să-și lărgească necontenit cu
noștințele, să fie la înălțimea pres
tigiului de care se bucură astăzi în 
lume sportul cu balonul oval din 
patria noastră.

Acum, la întreruperea campiona
tului (care se reia tocmai la 18 iu
nie, pentru a face loc pregătirilor 
în vederea celei de a IlI-a ediții 
a „Cupei Păcii" și a meciului cu 
Italia) socotim necesar să facem o 
scurtă trecere în revistă a modului 
în care s-au comportat echipele par
ticipante...

Actualul lider al campionatului, 
Casa Centrală a Armatei, s-a insta
lat în frunte încă din prima etapă. 
Formația militară, pregătită cu pri
cepere de antrenorul P. Cosmănescu, 
a avut o comportare excelentă. In
tr-adevăr, meci de meci, rugbiștii 
de la C.C.A. și-au sufocat pur și 
simplu adversarii, impunîndu-le un 
ritm irezistibil și dovedind o con
cepție de joc modernă. Omul de 
bază al XV-Iui militar a rămas 
Penciu, dar alături de el s-au re
marcat tot mai mult Ciobănel. Nana 
Radu, Preda. Al. lonescu și Căpușan.

La egalitate de puncte cu C.C.A., 
dar cu un esaveraj mai slab se 
situează campioana din anii trecuți. 
C.F.R. Grivița Roșie. Neputînd be
neficia de serviciile valorosului ei 
coordonator. Viorel Moraru — multă 
vreme indisponibil - formația cefe
ristă a trecut prin încercări grele 
(vezi meciurile cu Progresul, Dina
mo, Metalul și Știința Cluj), dar pe 
care le-a depășit datorită maturității 
sale. Revelatoare Ia C.F.R. Grivița 
Roșie a fost activitatea neobosită a 
liniei de treisferturi, în care Stă- 
nescu. Tibuleac și Irimescu au fost 
cei mai buni.

Plină de promisiuni a fost com
portarea echipei Dinamo. Formația 
antrenată de Titi lonescu a reușit să-și 
cristalizeze o concepție unitară de joc, 
colaborarea dintre atac și apărare 
fiind sensibil sporită. Demnă de 
toată lauda este inițiativa conducerii 
clubului Dinamo în ce privește pro
movarea cu încredere a elementelor 
tinere — Pilă. Giugiuc, Rahtopol. 
Balcan, Țuțuianu, Rusu, care au dat 
satisfacție.

Mîine, start în
Pentru a asigura continuitatea ac

tivității competiționale. Federația Ro- 
mină de rugbi organizează intre 14 
mai și 4 iunie, o întrecere rezervată 
tuturor echipelor bucureștene care 
activează in campionatul republican. 
Este vorba de „Cupa de vară".

Cele 8 echipe participante (prezența 
la competiție este obligatorie) au fost 
împărțite în două serii, după cum ur
mează : SERIA I : C.C.A., Dinamo, 
Știința și I.T.B. : SERIA A Il-a : 
C.F.R. Grivița Roșie, Progresul, Me
talul și Rapid. Jocurile se vor des
fășura sub formă de turneu (numai 
tur) în trei etape : 14, 21 și 28 mai.

Pentru stabilirea clasamentului ge
neral, la 4 iunie echipele ambelor 
serii vor juca intre ele, în felul ur
mător : cele clasate pe locul A iu fifts

De la Știința București ne-am Ii 
așteptat la mai mult, dat fiind lotul 
valoros de care dispune (Rădulescu, 
Gudov, Teodorescu, Leonte, Iliescu, 
Stănculescu, Dinescu ș.a.).

Aceeași observație și pentru Ști
ința Cluj. Ea a pierdut meciuri pe 
care — cel puțin teoretic — le putea 
cîștiga (vezi întîlnirea cu I.T.B.). E- 
chipa clujeană rămîne totuși o for
mație redutabilă. Ne-a arătat-o mai 
ales meciul cu C.F.R. Grivița Roșie. 
O scuză — obiectivă — pentru con
ducerea tehnică a echipei: lotul re
dus pe care îl are și unele indis
ponibilități îndelungate (Paloșanu, 
Căliman, Cordoș, Simion etc.)

Progresul a fost echipa care a în
curcat multe socoteli, mai ales în 
cazul echipelor fruntașe (0—0 cu 
C.C.A. și C.F.R., 6—9 cu Dinamo),
îmbucurător este faptul că echipa a 
pornit pe un drum bun, renunțînd 
tot mai mult la jocul ei ermetic, 
lipsit de spectacol.

O adevărată metamorfoză (în bine) 
s-a petrecut si in sinul echipei Me
talul 23 August, ai cărei antrenori 
(T. Moldoveanu și Dragoș Tenescu) 
adepți ai jocului exclusiv pe Îna
intare au trecut. în ultima vreme, 
și la valorificarea tot mai curajoasă 
a liniei de treisferturi.

O dezamăgire - C.S.M.S. lași... 
Rugbiștii ieșeni n-au mai strălucit 
ca echipă, ci doar prin prezența 
citorva individualități : Drobotă, Săn- 
dulescu. Vizitiu. Herghelegiu. Bor- 
șaru și Matevschi.

Știința Petroșani a înregistrat re
zultate modeste care ar trebui să 
constituie punctul de plecare intr-o 
analiză a secției respective.

I.T.B., cea mai tînără echipă din 
campionat, a reușit să facă față cu 
destul succes, obținînd unele rezul
tate remarcabile (0—0 cu Metalul, 
14—3 cu Știința Cluj, 9—0 cu Știința 
București). Faptul se explică prin 
coeziunea dintre jucători și antrenor 
prin sprijinul primit din partea 
conducerii clubului.

O echipă a cărei poziție in cla
sament (penultimul Ioc) nu repre
zintă de fel adevărata sa valoare: 
Rapid. Formația antrenată de maes
trul emerit al sportului, Gh. Pirci- 
lăbescu a desfășurat un joc deschis, 
combinativ, frumos ca spectacol dar 
lipsit de eficacitate.

Despre Olimpia Brașov nu se poate 
spune decît atît: comportarea ei de 
pină acum nu-i justifică prezenta 
în primul campionat al țării.

TIBER IU STAMA 1

„Cupa dc vară“
care serie — pentru locurile 1 și ții 
cele clasate pe locul 2 in fiecare se-i 
rie — pentru locurile 3 și 4 ș.a.m.d. j

Meciurile vor avea durata obișnuită 
(două reprize a cite 40 de minutet. j 
In ultima etapă din 4 iunie, in caz 
de egalitate, meciurile se vor prelun- i 
gi cu 2 reprize a cite 15 minute, fără 
pauză între ele. Dacă și după aceste 
prelungiri scorul se va menține egaU 
desemnarea echipei ciștigătoare se 
va face în funcție de media de virată 
a jucătorilor.

Federația de specialitate va decernai 
echipei clasate pe locul I „Cupa de { 
vară", iar jucătorii echipelor finaliste i 
vor primi diplome._____________________ i— i

SPORTUL POPULAR
Nr. 38?2 Păfc.Kj



în Ciimpionatu! masculin Circuitul
Dinamo Bacău învingător ia București

Surprizele continuă să abunde in în
trecerea celor mai bune echipe mascu
line de handbal in 7 din țară. In eta
pa desfășurată joi după amiază, trei 
din cele patru echipe bucureștene care 
evoluează in seria I au fost nevoite 
să suporte puternicul asalt al „codașe
lor", părăsind terenul învinse. Și. 
astfel, lupta pentru evitarea retrogra
dării a căpătat un plus de atracție.

băcăoanii au luat condu- 
avind apoi in permanență 
de 2-3 goluri (14-11. 15-12). 

accidentarea lui 
eliminări ale

regiunii Ploiești
PLOIEȘTI, 12 
început cea de a

Semifinala ,,Cupei campionilor europeni!»1

C. S. NI. CLUJ RACING CLUB de FRANCE

<4 In cuplajul din Capitală, Dinamo 
București a realizat o partidă bună în 
fața studenților gălățeni. De data a- 
ceasta. arma principală a campionilor 
a fost contraatacul cu ajutorul căruia 
au surprins cu regularitate formația 
oaspe. Handbaliștii gălățeni au luptat 
cu multă însuflețire, reușind să men
țină un scor echilibrat timp de 40 de 
minute. Spre sfîrșitul întilnirii, dina- 
moviștii au accelerat ritmul, obținînd 
o diferență concludentă. Scor final : 
28-19 (14-11). Am reținut buna compor
tare a dinamoviștilor : M. Costache I 
(7), L. Popescu (6), Mozer (5) și Ivă- 
nescu (3). De la gălățeni, o impresie 
mai bună au lăsat : Ciolan (7) și Ba- 
laeș (5). A condus cu mici scăpări Gh. 
Voinescu (Brașov).

Meciul vedetă dintre Știința Bucu
rești și Dinamo Bacău ne-a dat posibi
litatea să înregistrăm o surpriză de 
mari proporții. Veniți deciși să obțină 
un rezultat cit mai bun, handbaliștii 
din Bacău — la capătul unui joc tipic 
de campionat, cu multe momente dra
matice — s-au întors acasă cu două 
puncte nesperate. Studenții au jucat 
foarte nervos (Bota a avut ia sfîrșitul 
meciului chiar o ieșire nesportivă față 
de arbitrul întilnirii), așteptînd totul 
de la Fabian, extrem de sever marcat. 
Dinamoviștii în schimb, au acționat cu 
multă prudență pregătindu-și cu răb
dare fiecare atac. De la jumătatea pri-

mei reprize 
cerea (7-6). 
un avantaj 
Profitind însă de
Pană și de cele două 
lui Dian, studenții au echilibrat situa
ția : 17-17 (min. 49). Apoi, in inferio
ritate numerică, Dinamo înscrie prin 
Stanciu (min. 52). dar Fabian egalează 
imediat (18-181. Și, după ce fiecare e- 
chipă ratează pe rind cite o lovitură 
de la 7 metri (Jianu și Dian) cind mai 
erau 
scrie 
sale 
19-18 
Arbitrul Gh. Nenciu (Buc.) a 
sarcină grea de care s-a achitat, 
general, bine.

10 secunde de joc, Lungu 
de la semicerc, aducind 

o meritată victorie. Scor 
(13-10) pentru Dinamo

(D) în- 
echipei 
final : 

Bacău, 
avut o

— AD. V. -

• LA PLOIEȘTI, în ciuda terenului 
desfundat, Petrolul și C.C.A. au realizat 
un joc bun, terminat cu o frumoasă 
victorie a gazdelor : 13-7 (9-3). In ciu
da faptului că militarii aliniau o for
mație cu Nodea, Telman, Oțelea și 
Jochman, petroliștii au excelat în pri
ma repriză, luînd un avantaj de 6 go
luri. care nu a mai putut fi recuperat 
după pauză. Au înscris : Hovireanu 5, 
Rotaru 4, Zaharia 2. Iconaru 2 pentru 
Petrolul și Jochman 4. Nodea 2, Tel
man pentru C.C.A. De notat că No
dea a ratat două lovituri de la 7 me
tri. (A. Kreiss și M. Popescu-coresp.).

JOCURI INTERESANTE IN ETAPA
DE MIINE A CAMPIONATELOR

*> La IAȘI, C.S.M.S. a întrecut e- 
chipa Rapid București (din care au lip
sit lonescu și Constantinescu) cu sco
rul de 17-9 (6-4) ! Deși surprinzător, 
succesul handbaliștilor ieșeni este de
plin meritat chiar la acest scor. Gaz
dele au dominat în permanență, do
vedind mai multă precizie în aruncă
rile la poartă. Au marcat: Apostu 3, 
Mirza 4, Schmid 3, Geza 3, Cerbu 2, 
Kaunert 2, pentru C.S.M.S. și Lunge- 
scu 3, Hausner 3, Bușe, Cernat 
Rușcă pentru Rapid. Foarte bun 
bitrajul lui C. Căpățină (Buzău). 
Scăunaș și E. Ursu-coresp.).

REPUBLICANE
La București: C.C.A.-Ch';mia Făgăraș

• republicane de
handbal în 7 programează duminică 
după amiază pe terenul Giulești din 
Capitală (de la ora 16), trei meciuri 
interesante. Echipele feminine Știința 
și Rapid, aflate in imediata apropiere 
a liderului - Progresul București — 
primesc vizita formațiilor Tractorul 
Brașov și respectiv Mureșul Tg. Mu
reș, amindouă învingătoare în etapa 
trecută. Âl treilea joc, foarte impor
tant pentru soarta ultimelor clasate 
în seria I (masculin), opune echipele 
C.C.A. și C.S.M.S. Iași.

Jocuri interesante vor putea urmări 
în această etapă și amatorii acestui 
sport din Timișoara : cele două echipe 
feminine. Știința și C.S.S. Banatul 
primesc replica formațiilor C.S.M. Si
biu și respectiv Progresul București.

In întrecerea celor mai bune for
mații masculine de handbal în 11, 
etapa de duminică oferă spectatori
lor bucureșteni un ioc mult așteptat: 
C. C. A.-CHIMIA FAGARAȘ. Echipa 
militară, care conduce detașat iu 
acest campionat, nu va avea o sar
cină prea ușoară în fața actualilor 
campioni și, de aceea, sperăm că 
disputa fruntașelor handbalului în 11 
masculin se va ridica la un nivel co
respunzător. Meciul este programat 
mîine dimineață pe terenul C.C.A. 
(Ghencea) de la ora 10,30. Jocuri pa
sionante vor avea Ioc și la Cisnădie 
(Textila-; Voința Sibiu) și Sighișoara 
(Voința-Victoria Jimbolia).

I

(prin teleton). Joi 
V-a ediție a circui-

Prima etapă 
(100 km)

a 
tului regiunii Ploiești. 
Ploiești-U Inteni-Ploiești 
desfășurată pe un timp nefavorabil a 
fost ciștigată de C. Moiceanu (Victo
ria) cronometrat cu 2h 14:20,0 urmat 
de M. Voinea (Dinamo), N. Grigore 
(C.C.A. II). St. Petrescu (C.C.A.) și 
N. Nicu'escu (C.C.A.) — toți același 
timp cu învingătorul.

I. RADULESCU -coresp.

— Oaspeți sosesc marți in Capitală

La interval de numai cinci săptă- 
mini de la terminarea campionatelor 
mondiale, tenisul de masă romînesc 
este chemat să dea un nou și impor
tant examen într-o competiție inter
națională: Este 
primei ediții a „■ 
Europeni" pe care o va 
la Cluj, echipa noastră 
C.S.M. cu formația nr. 1 
Racing Club de France.

vorba de semifinala 
.Cupei Campionilor 

susține, joi 
campioană 
a Franței,

semifinale, 
campioana 
Differdan- 
a întrecut

Pentru a se califica în 
oaspeții au eliminat pe 
Luxemburgului, Red Boys 
ge, cu 5-3, iar C.S.M. Cluj 
la Varșovia, pe Spartak cu 5-2.

Echipa franceză și-a anunțat so
sirea pentru marți la București iar 
miercuri va pleca la Cluj. Vor face 
deplasarea următorii: Marcel 
campionul Franței, Michel 
nauer și sportivul de culoare 
Dubouilld. Primul este un 
prin excelență mai ales cu 
dul. Cel de al doilea, Haguenauer, 
defensiv sută la sută, a participat la 
18 din cele 26 de ediții ale campio
natelor mondiale. De 8 ori campion 
al Franței, Haguenauer a luat parte 
și la campionatele mondiale de la 
București din 1953. Cel de al treilea 
francez, Charles Dubouille, își ba
zează jocul mai mult pe atac.

Jucătorii romîni Radu Negulescu, 
Gheorghe Cobirzan și Adalbert Rethi 
se pregătesc sub supravegherea an
trenorului 
sîntem convinși 
Racing Club 
comportare 
fără îndoială 
învingători 
competiției

Barouh, 
Hague- 
Charles 
atacant 
forhan-

ÎNAINTEA PENULTIME! E’APE
A CAMPIONATULUI REPUBLICAM

emerit Farkaș Paneth și 
că in întîlnirea cu 

de France vor avea o 
frumoasă. Ei vor face 
toate eforturile să iasă 
pentru a juca finala 

cu Lokomotiv Leipzig.

Și 
ar- 
(A.

♦ Liderul seriei a Il-a, Tehnometal 
Timișoara a obținut joi o nouă victorie 
intrecind clar Știința Craiova cu sco
rul de 15-6 (6-3). (C. Popa-coresp.).

® Dinamo Tg. Mureș a înregistrat 
în meciul cu Dinamo Brașov un succes 
categoric : 12-4 (6-2). Mureșenii au ata
cat continuu, intrecîndu-și adversarii 
din toate punctele de vedere. (V. Ka- 
dar-coresp.).

SPORTURI NAUTICE

Radu Negulescu este unul dintre jucătorii noștri de la care așteptăm o compor
tare cit mai frumoasă in inlîlnirea cu sportivii francezi

Foto: B. Ciobanu

Vie activitate in Capitală
din cadrul „Cupei 

intrat în faza finală.
pe

• întrecerile 
Primăverii- au 
In grupa echipelor divizionare, 
primul loc se află Dinamo urmată de 
Rapid. Iată ultimele rezultate înre
gistrate : Lotul de tineret—Metalul

„23 August" 88—60 ( 38—21); Rapid— 
Știința 88-74 ( 39-23); Dinamo—Rapid 
80-48 (45-24).

FEMININ

„Cupa Voința” an concurs

• In fruntea celor două serii ale 
campionatului de calificare se află 
echipele Academia Militară și Vom- 
ța, între care se va stabili cîșfigâ- 
toarea. Ultimele 
cu următoarele 
Militară—S.P.C. 
lectrica—Știința
ța—Dinamo 55-50 ( 22-26).

jocuri s-au îneiieiat 
rezultate : Academia

56-53 ( 20-28) ; E-
48-38 (20-20); Voin-

deschis juniorilor
După reușita competiție „Cupa Pri

măverii", desfășurată cu o săptămînâ 
în urmă, „canotorii bucureșteni au pri
lejul să se. întreacă din nou pe lacul 
Herăstrău. Este vorba de ..Cupa Voin
ța" deschisă numai juniorilor și juni
oarelor. Faptul că ace t concurs 
adresează celor mai tineri canotori 
va micșora, desigur, i 
ci dimpotrivă, sîitem convinși că 
va mări interesul, dat fiind numărul 
mare de tineri care au îndrăgit de 
curînd sporturile nautice.

Competiția prevede întreceri atît 
pentru canotajul academic cît și la 
caiac-canoe, ea fiind eșalonată pe două 
zile : astăzi, de la ora 17 (startul 
probelor se va da din 10 în 10 . mi
nute), canoe simplu și dublu, caiac 
simplu și dublu fete, caiac simplu,

se 
nu 

importanța lui----

oradublu și 1< 4 băieți, mîine, de la
8,30, schif 4 -f- I rame fete, schit 2 
vîsle băieți, schif simplu fete, schif 
4 + 1, simplu și 8 -j- 1 băieți. De 
menționat că duminică dimineață înce- 
pînd de la ora 7 are loc și un con
curs de verificare organizat de F.R.S.N. 
Ia caiac simplu, pentru cei mai avan
sați juniori și junioare.

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

Iată și programul ultimelor 2 zile : 
simbătă, de la ora 18, concursul fe
minin ; duminică, de la ora 11, con
cursul masculin pe aparate, iar de Ia 
ora 19, concursul feminin tic aparate.

gimnastelor —- vor avea cuvîntul 
în primul rind grație și suple
țea. Bineînțeles, nici de data aceasta nu 
vor lipsi „zborurile” curajoase, elemen
tele acrobatice de mare greutate care de 
multe ori fac „concurentă" exercițiilor 
băieților... împletirea mișcărilor de dans, 
de balet de mare finețe cu cele aeroba-

imaginea noastră echipajul de schif 4+1 rame. al Clubului spor
ii? învingatof- Jn „Cupa Erjmaveri?^ -

• Formația 
să se afle pe 
echipelor de 
joc liderul a 
rul de 63-49
Recolta-C.P.B. 57-53 
rul—Sănătatea 48-40

Bere Rahova continuă 
primul loc în întrecerea 

categoria 
întrecut 
(20-27).

I. In ultimul
E.F.A. cit sco- 
Alte rezultate ; 
(24-18); Viito- 

(26-17).

CR. POPESCU 
coresp.

INTERNAȚIONALE
băieți, eît și la fete -— se vor întrece 
din nou, pentru a stabili întîictatca pe 
aparate. Mîine vom putea urmări, deci, 
pe cei mai buni dintre cei 
concurs <le înalt nivel și dc 
taculozitate.

buni, intr-un 
o rară spec-

campioni 
ai loturi-

Maeștri ai sportului, 
absoluți, componenți 
lor olimpice evoluează în sala 

Floreasca
Rrintre participanții la campionatele 

internaționale de gimnastică ale 
R.P.R. se numără o serie de nume 
sonore, gimnaști și gimnaste cunos
cute în toată lumea Dăm mai jos 
cîteva date despre unii concurenti :

ECATERINA GORODKO VA 
(U.R.S.S.), maestră a sportului, cam
pioană a Armatei Sovietce, 28 ani, 
studentă.

TAMARA IVANOVA (U.R.S.S.), 
maestră a sportului, campioană a aso
ciației „Lokomotiv", 24 de ani, stu
dentă.

NIKOLAI MILIGULO (U.R.S.S.), 
maestru al sportului, campion al

tice — iată în ce constă plusul de atrac
ție al întrecerilor feminine. După spec
taculoasele întreceri la bîmă, paralele 
și sărituri, încheierea — mult aștepta
tă — exercifiile la sol, subliniate de 
un acompaniament muzical valoros, vor 
constitui punctul culminant al întrece
rilor.

Mîine, dimineața și după-amiază, pri- ...
jaiî 6 clasați la fiecare aparat — atît la R.S.S, Bieloruse, component al echi-

Mai sînt doar doua etape în între
cerea celor mai bune formații femi
nine de volei din țară. Campioana 
virtuală este de mai mult timp știu
tă: echipa Dinamo București. Indife
rent de rezultatele pe care le vor ob
ține la 14 și 21 mai, dinamovisteie 
nu mai pot fi ajunse de voleibalistele 
feroviare, datorită setaverajului lor 
excepțional : 60-7. In schimb, în
coada clasamentului situația nu este 
chiar atît de limpede, doar un singur 
punct despărțind patru echipe și anu
me Olimpia Brașov, Progresul Bucu
rești, Sănătatea București și Țesăln- 
ra Iași. Se pare totuși, că din cauza 
punctului lor mai puțin (23 față de 
24) și a setaverajelor inferioare, Să
nătatea București și Țesătura Iași 
(promovatele de anul trecut) au cele 
mat puține șanse de a se menține în 
prima categorie a 
de dorit ca aceste 
toată convingerea 
șansele. Iată de 
la zi :

țării. Oricum este 
echipe să lupte cu 
pentru 
altfel

a-și apăra 
clasamentul

1. Dinamo Buc. 20 20 0 60: 7 40
2. Rapid Buc. 20 18 2 55:19 38
3. Comb. Poligrafic 20 14 6 49:31 M
4 Metalul 23 August 20 12 8 42:30 32
51 Știința Cluj 20 12 8 46:35 32
6. Farul Constanța 20 11 9 41:37 31
7. C.S.M. Cluj 20 11 9 42:39 31
8. C.S.M. Sibiu 20 8 12 35:44 28
9. Olimpia Brașov 20 4 16 28:54 24

10 Progresul Buc. 20 4 1G 22:53 24
11. Sănătatea Buc. 20 3 17 22:56 23
12. Țesătura Iași 20 3 17 19:56 23

ALE R. P. R
ani, profe-pei olimpice din 1981). 24 

sor de istorie.
VIKTOR LEONTIEV 

maestru al sportului, component al 
echipei olimpice, 21 ani, student

ERIKA MONDRA (R.P. POLONA), 
maestră a sportului, campioană abso
lută a R.P. Polone, componentă a e- 
chipei olimpice, 21 ani, învățătoare.

GIZELA NIEDURNA (R.P’. POLO
NA), maestră a sportului, componentă 
a echipei olimpice, clasată pe locul 4 
în concursul din aprilie 1961 de la 
K'ev, 22 ani, învățătoare.

ROSELLA C1COGNAN1 (ITALIA), 
campioană absolută a Italiei, compo
nentă a echipei olimpice. 21 ani, func
ționară.

GIOVANNI CARMINUCCI (ITA
LIA), deținătorul medaliei de argint 
la paralele în cadrul J.O. de Ia Roma

HANNA RUJICKOVA (R.S. CEHO
SLOVACA), maestră a sportului, com
ponentă 
pe locul 
tionară.
’ AGGE 
campion 
cipant la 
student.

(U.R.S.S.)

a echipei olimpice, clasată
2 la Roma. 20 de ani. func-

STORHANG (NORVEGIA), 
absolut al Norvegiei, parti- 
J.O. de la Roma. 23 de ani,



CoSful si»ecâ^ilâstuitia ȘTIRI PRIMA REPREZENTATIVĂ A TĂRII SUSȚINE MÎINE

...Ca si cisiigim Whnîca de partea iwă
La ordinea de zi a fotbalului nostru 

primul punct este și va fi încă multă 
vreme însușirea tehnicii de către ju
cătorii noștri. Preocuparea aceasta a Iz- 
vorît dintr-o realitate pe care ne-au 
pus-o mereu în față intîlnirile interna
ționale susținute în ultimii ani. Fie că 
terminam învingători sau nu în dispu
tele susținute, echipele noastre rămî- 
neau datoare la acest capitol — al 
măiestriei fotbalistice — pentru că erau 
greșit orientate, spre un stil de joc 
în care de tehnică se făcea mai pu
țin caz.

De la o vreme încoace, măsurile fe
derației de specialitate și trădania clu
burilor urmăresc să repună fotbalul 
nostru pe „linia de plutire". Se poate 
spune de pe acum, deși timpul trecut 
de la pornirea acestei acțiuni este foarte 
scurt, că au apărut unele indicii îm
bucurătoare la o serie de jucători ai 
echipelor noastre fruntașe, ca urmare 
a preocupării și zelului de care dau 
dovadă pentru îmbunătățirea tehnicii 
lor Aceasta se observă mai curent la 
jucători cu vîrste variind între 20—23 
cfe ani, dintre care mulți au avut o 
îndrumare — și o supraveghere — în 
acest sens în perioada junioratului. La 
jucătorii ceva mai vîrstnici — nu în 
vîrstă — progresul ce-1 înregistrează e 
mai mic. de pi'.dă Oaidă (Progresul), 
V. Alexandru (Dinamo București), Ivă- 
nescu (C.C.A.), Cîrnaru (Dinamo Ba
cău). Ciosescu (Farul), Tănase (Știința 
Timișoara), Suciu (Știința Cluj) etc, 
care și-au bazat jocul lor mai puțin 
pe tehnică Și mai mult pe punerea în 
valoare a unor calități fizice.

această constatare trebuie să se 
țină seama cînd e vorba să se stră
mute fotbalul nostru de pe un făgaș 
pe altul. Tehnica va fi cucerită mai 
puțin de actualii jucători gata formați 
șl mult mai mult de cei în curs de for
mare, pentru că învățarea tehnicii în
cepe de la vîrsta cea mai fragedă, fiind 
vorba de un proces care cere timp si 
exersare îndelungată.

în fotbalul nostru o echipă care 
practică un bun joc tehnic este, de pil
dă, Știința Cluj Aceasta nu e ceva în- 
tîmplător, ci rezultatul unui proces de 
formare care merită să fie luat în sea
mă. în anul 1956 cînd Știința Cluj a 
retrogradat din categoria A, echipa ei 
de juniori cîștigase de două ori conse
cutiv campionatul național (1955 și 1956), 
făcînd dovada unei bune pregătiri teh
nice și a unui joc axat pe această teh
nică. Retrogradarea echipei prime (cu 
toate dezamăgirile ce le-a produs) a dat 
o bună idee conducerii clubului și a- 
nume să activeze mai departe în cam
pionatul categoriei B cu formația de 
juniori. Cînd soluția aceasta a fost 
acceptată, desigur că conducerea clu
bului a admis și posibilitatea ca Știința 
să rămînă mai mulți ani în categoria B 
pînă se va fi „copt“ formația de ju
niori promovată. Așteptările au fost 
total depășite, căci cu această formație 
tînără și neexperimentată dar plină de 
talent, Știința Cluj a revenit în cate
goria A în campionatul imediat urmă
tor. Trei dintre juniorii din acea vreme 
ai eehipei clujene (Mureșan. Petru Emil 
și Marcu) au făcut parte din’ lotul na
țional pregătit pentru turneul U.E.F.A. 
din 1957 din Spania. în echipa de as
tăzi a științei Cluj îi regăsim pe acești 
trei jucători (plus Costin din aceleași 
promoții clujene) și încă alți trei jucă
tori participanți la Turneul U.E F.A. 
1957 (îvansuc. Mateianu, O. Popescu) 
veniți la Cluj de la alte cluburi. Pregă
tirea tehnică timpurie asigurată acestor 
jucători permite astăzi Științei Cluj să 
practice un joc valoros, pe care și-1 mai 
poate îmbunătăți. Păcat că Știința C’uj, 
care a făcut o experiență atît de reu
șită cu juniorii, nu a transformat-o în- 
Er-o metodă si acum pare mai mult 
oreocupată să-și recruteze cadrele din
tre jucătorii care vin la Cluj pentru 
studii, ceea ce nu deschide perspective 
iigure ca politica juniorilor proprii.

Aș putea spune că este aceeași cale 
oe care a pășit mai de mult Știința 
Timișoara, care cunoaște atîtea greutăți 
n ultimii ani. Cu o bună echipă, care 
i „trăit" prin individualitățile pe care 
a reușit să și le asigure la vremea 
'espectivă (Brînzei. Florescu. Dinuies- 
îu, Ciosescu, Cădariu, Tănase etc.), 
știința Timișoara a cucerit un loc frun- 
aș în fotbalul nostru în anul 1957. Cînd 
mii dintre acești jucători au plecat în 
liferite localități, iar o parte din cei 

rămași s-au „uzat“. Știința Timișoara 
a constatat că n-are înlocuitori valo
roși. în campionatul categoriei B, în 
care a retrogradat în 1959, formația ti
mișoreană n-a promovat dintre junio
rii clubului (probabil pentru că n-a 
avut), așa că atunci cînd a revenit în 
categoria A (în 1960) s-a pomenit cu un 
efectiv necorespunzător valoric, pe care 
nu l-au putut îmbunătăți substanțial 
jucătorii veniți la studii la Timișoara. 
Iată, deci, cum Știința Timișoara plă
tește astăzi pentru greșeli mai vechi, 
care n-au fost la timp remediate cu 
soluții care să garanteze mai ales vi
itorul. E greu de admis că orașul Ti
mișoara și împrejurimile lui nu i-ar fi 
putut asigura Științei cadre mereu noi, 
jucători cu o bună pregătire tehnică, 
așa cum au fost vechii internaționali 
ai acestui oraș, care au făcut epocă 
în fotbalul nostru

Preocuparea pentru creșterea unor 
cadre bine pregătite tehnic ar putea 
fi ilustrată cu ceea ce a făcut U.T.A. 
în ultimii ani. Echipa arădeană a pro
movat cu încredere și succes juniori 
pe care i-a crescut și a putut face per
manentă primenire. Aceasta a ajutat-o 
și să nu se resimtă cînd unii jucători 
au plecat pentru studii sau serviciul 
militar (Jenei, Igna, Koszka etc.).

Voi insista mai puțin asupra cazului 
pe care-1 oferă U.T.Ă. pentru că e de 
mare notorietate ; în schimb, voi aduce 
în discuție unul mult mai puțin cu
noscut : C.S.M.S Iași.

Recent promovată în campionatul ca
tegoriei A de fotbal. C.S.M.S. și-a com
pletat echipa cu o serie de jucători ve
niți la Iași pentru studii. Formație fără 
individualități de marcă, C.S.M.S. s-a 
orientat spre jocul colectiv, dar cu o 
preocupare sporită și pentru tehnică, 
capitol la care o ajută o serie de ju
cători : Avasilichioaie, Unguroiu, Ale- 
xandrescu, Dragomirescu, Matei etc. 
Ceea ce realizează echipa ieșană în 
acest sezon din punct de vedere al jo
cului practicat, este edificator. Acest 
fapt se datorește nucleului jucătorilor 
săi tehnici, care au atras și pe ceilalți 
pe același drum. Am văzut recent la 
Iași partida de campionat C.S.M.S. — 
U.T.A. în care ambele echipe au prac
ticat un joc bine orientat tehnic și tac
tic. Cu acest prilej am mai văzut și 
altceva, foarte important, care mi-a a- 
părut ca o garanție pentru ceea ce a 
început să realizeze C.S.M.S. în des
chidere la meciul de categorie A s-a 
jucat partida de juniori C.S.M.S. — Uni
rea. Primii au cîștigat la o diferență de 
7-8 goluri ; dar nu aceasta m-a impre
sionat cel mai mult, ci calitățile vădite 
de această echipă formată din jucători 
bine tăcuți, combativi, cu o bună teh
nică și o orientare în joc. împrejurările 
au făcut ca să cunosc bine cum jucau 
în trecut echipele din Moldova, care 
n-au strălucit niciodată prin tehnică. 
Jocul acesta a rămas de domeniul se
mitului și n-are nimic comun cu ceea 
ce arată că știe astăzi echipa de ju
niori C S.M.S. Iași, din care unii ju
cători (ca Popescu Cornel. Humă Cons
tantin) pot fi promovați imediat în e- 
chipa I.

Conducătorii clubului ieșan s-au orien
tat bine, crescîndu-și cu grijă și pe ti
parul tehnicii cadrele de mîine și nu 
așteptînd să vadă ce le va aduce fiecare 
nou an universitar. Continuînd pe acest 
drum am certitudinea că într-un viitor 
destul de apropiat ei pot face din ora
șul Iași un centru important al fotba
lului nostru.

Aceasta este calea pe care trebuie să 
meargă echipele, acum cînd au în sar
cină realizarea unui salt calitativ prin 
permanenta îmbunătățire a tehnicii : 
creșterea cu continuitate a echipelor de 
juniori, bine dotate tehnic, tactic și fi
zic, printr-o atentă și exigentă selecțio
nare a elementelor și prin pregătirea 
asigurată pe tot parcursul dezvoltării 
lor. Pentru că toate celelalte mijloace 
de formare a unor echipe sînt încer
cări supuse hazardului și în foarte 
multe cazuri se pot solda cu eșecuri de 
genul celor cunoscute, la date mai re
cente, de Știința Timișoara. Progresul 
București, Farul Constanța. C.S. Tg. 
Mureș, C.S. Oradea. Jiul Petroșani și 
altele.

C. TEAȘCĂ
antrenor

• Partida R.P. Romînă B — Tur
cia B fiind amicală — ca și aceea 
de la Ankara — se vor putea face 
schimbări de jucători : portarul (tot 
timpul meciului) și doi de cîmp 
(pînă la pauză).
• Echipa reprezentativă A susține 

mîine a 156-a partidă, iar eclupa B 
a 30-a.
• Meciurile restante din categoria A 

și B au fost programate astfel ■
La 17 mai : Dinamo Bacău — U.T. 

Arad.
La 25 mai : C.F.R. Timișoara — 

Jiul Petroșani.
• Mîine, în Capitală va avea loc 

o singură partidă în cadrul catego
riei B : Știința — Metalul Biicureșt'. 
Jocul se va disputa pe terenul Victo
ria (C.A.M.) de la ora 10 dimineața.

*> Luni la ora 17, pe stadionul din 
Giulești se va ține o lecție practică, 
în cadrul unui ciclu de lecții organi
zat de colegiul orășenesc București 
pentru antrenorii de fotbal.

Meialul Tîrgovisfe - Locomotiv 
Zagreb 1-0 (1-0)

TIRGOVIȘTE 11 (prin telefon). In 
ciuda ploii, un număr de 5000 spec
tatori au urmărit cu viu interes a- 
ceastă întîlnire internațională. Gazdele 
s-au comportat pe aceeași linie ascen
dentă, practicînd un fotbal de calitate, 
cu acțiuni rapide care s-au încheiat 
de fiecare dată cu șuturi la poartă. 
Oaspeții au combinat frumos în cîmp, 
dar n-au reușit să fructifice și dm 
cauza formei excelente a portarului 
Andrei.

Golul victorios a fost înscris de 
Tomescu, în minutul 29, din 11 m, în 
urma unui fault asupra jucătorului 
Cruțiu. Arbitrul Ion Pișcărac (Bucu
rești) a condus foarte bine.

METALUL TIRGOVIȘTE: Andrei 
— Tomescu, Popescu, Georgescu — 
Nițescu, Brandea — Sitaru, Mureșan, 
Cazacu, Prodanciuc, Cruțiu.

LOKOMOTIV ZAGREB : Macek
(Horak) — Lațkovici, Caizek, Ștela- 
novici — Kesejici, Sobocian — Vo- 
grincici, Kosev, Rafaneli, Papeț. 
Hmelina.

M. AVANU, coresp.

R. P. ROMÎNĂ B-TURCIA B
(Urmare din pag. 1)

riență (Basri, Nacmi, Osman etc.), 
reprezentanții noștri au posibilita
tea — prin talentul și valoarea 
arătată — sâ practice un joc de 
calitate, plin de avînt și fantezie, 
cu care să realizeze o performanță 
bună, îndreptățind speranțele iubi
torilor de fotbal.

ULTIMUL ANTRENAMENT...

Jucătorii noștri și-au continuat 
pregătirile în tot timpul săptămînii. 
cu toată vremea ploioasă. Joi, de 
pildă, ei au susținut ultimul joc 
la două porți pe terenul cu zgură 
de la ,23 August", în companii 
formației Dinamo Obor, care s-a 
dovedit a fi un bun partener, con
tribuind la reușita antrenamentului.

AL 7-lea MECI CU ECHIPA TURCIEI
lotul jucătorilor noștri

După un an de absență, reprezenta
tiva de fotbal a R.P. Romîne, își face 
din nou apariția in arena internațio
nală, intîlnind miine, la Ankara, redu
tabila selecționată a Turciei. Cînd ar
bitrul 
ra începutul 
reprezentative 
în față

fluie- 
două 
față 

oară.

bulgar Rumianțev va 
cele 

vor afla 
a șaptea

partidei, 
se 

pentru

CONSTANTIN

Palmaresul întîlnlrllor Romînia-Tur- 
cia este favorabil fotbaliștilor noștri: 
trei meciuri s-au soldat cu victoria 
romînilor, două cu victoria adversa
rilor noștri, iar unul s-a terminat ne- 
decis. Ce va fi... miine ? Iată întreba
rea care stăruie pe buzele tuturor și 
al cărei răspuns îl vom afla abia mîi
ne, pe calea undelor, prin I. Ghițu- 
lescu, trimisul special al Radiodifuziu
nii la această partidă. Este inutil sâ 
spunem că cei 11 jucători vor face tot 
ce le stâ în putință pentru a repre
zenta cu cinste culorile țării.

Ieri, la aerodromul Băneasa delega

Echipa noastră s-a mișcat bine, în 
ciuda terenului foarte dificil, arătînd 
coeziune și eficacitate (în cele 60 
de minute de joc a înscris mai 
multe goluri). Formația felosită » 
fost aceea care va juca și mîine, 
adică :

DATCU — IVAN, 1ONIȚA. NAGH1 
— PETRU EMIL, POPESCU - 
IVANSUC, RAKSI. MATEIANU, 
UNGUROIU, DAVID.

Rezerve: Uțu. Gross, Tabarcea, 
Matei. Frățilă. Selimesi Manolache.

SOSIREA FOTBALIȘTILOR TURCI

Jucătorii turci ne sînt oaspeți 
de joi. Ieri dimineață ei au vizitat 
orașul, iar după amiază au făcut 
un antrenament pe stadionul „23 
August". In ce privește partida de 

a plecat ieri ia Ankara

ția fotbaliștilor noștri manifesta multă 
voie bună și destul optimism. Greavu, 
fundașul dreapta al feroviarilor, deși 
debutant în echipa națională, nu afișa 
nici cea mai mică emoție : „Am mai 
jucat contra fotbaliștilor turci deseori, 
așa că sint in măsură să le cunosc po
sibilitățile și stilul de joc. îmi dau 
perfect de bine seama cit de mare este 
încrederea ce mi s-a acordat și in con
secință voi căuta s-o răsplătesc". Gh. 
Popescu, unul din cei doi antrenori ai 
echipei, ne-a declarat următoarele : 
..Datorită programului de pregătire ju
dicios intocmit am reușit să ajungem 
la o formă corespunzătoare. Desigur, 
jocul se anunță destul de greu intrucit 
adversarii noștri au confirmat valoa
rea in meciuri internaționale. Cu toate 
acestea putem spera intr-un rezultat 
favorabil, dar aș vrea ca el să fie 
consecința unui joc de calitate".

Iată formația noastră : Voinescu- 
Greavu, Motroc, Macri — Jenei, Bone- 
Hașoti, Constantin, Dridea, Seredai, 
Tătaru. Rezerve : Dungu, Zavoda II, 
Nunweiller III, Nunweiller IV, Oaidă, 
I. Ionescu și Țircovnicu.

La ultimul meci de antrenament 
(4—1 cu Genclerbirligi Ankara), echipa 
turcă a folosit formația: Turgay—Ah
med, Naci, Ismail—Suad, Mustafa I — 
Hilmi, Mustafa II, Seref, Aydin, Zey- 
nel.

-

Cereți
la casele de bilete din oraș și de 
la Stadionul „23 August"

PROGRAMUL
meciului de fotbal R.P. Romînă 
B. — Turcia B.

Spicuim din cuprins : Prezenta
rea jucătorilor romîni și turci 
(vîrsta, numărul jocurilor inter
naționale), palmaresul echipei na
ționale, din istoricul meciurilor 
romino-turce, probleme de regu
lament. umor etc.

PREȚUL : 5(1 DE BANI

miine, conducătorul delegației spor
tive turce, Saiin Kaur. speră întT-n 
comportare bună a echipei Turciei ; 
în orice caz este convins că întîl- 
nirea va prilejui un frumos spec
tacol fotbalistic.

Antrenorul Seref Gbrkey ne-a co
municat următorul „unsprezece” -

NECMI — CANDEMIR OSMAN, 
BASRI — ISMET. KAYA — OGUN, 
GURCAN, SE'NOL, BIROL. YUKSEL.

Rezerve: Varo! (portar). Ismail, 
Ahmet Tuna. Miinhacettin. Candan.

Sînt posibile însă, două modificări, 
care vor fi operate în cursul zilei 
de azi.

★
Meciul va fi condus de trei ar

bitri cehoslovaci : Obtulovic — la 
centru —, Korelus și Kusak — la 
tușă.

Mai există sau nu W. M. ?
Iată o întrebare pe care și-au 

tus-o de mult numeroase cercuri 
otbalistice de peste hotare și care 
i dus la discuții aprinse între spe- 
ialiști, mai ales după campionatul 
nondial din Suedia, unde fotbaliștii 
brazilieni și-au impus superioritatea 
i au lansat sistemul de joc cunoscut 
ub formula 1—4—2—4.

O asemenea discuție a fost organi- 
ată și la noi, anul trecut, de către 
olegiul de antrenori din orașul Bucu- 
ești. Numeroșii antrenori care au 
uat parte s-au angajat in lungi dez- 
ateri, uneori in contradictoriu, fără 
ă ajungă insă la o concluzie. Pă- 
erile au rămas împărțite : unii au 
usținut că W. M. a început să apu- 
iâ și chiar că nu mai există, alții 
■ dimpotrivă — au spus că — acest 
istem de joc mai este actual.
Evoluția fotbalului mondial a de- 

zonstrat insă cel mai bine care este 
carta W. M.-ului. Majoritatea țări- 
>r cu fotbal avansat au început să 
ugă de W. M. și să se orienteze 
•pre scheme tactice mai evoluate, 
orespunzătoare cerințelor noi ale 
itbalului. Cele mai multe au adoptat 
Istemul brazilian, altele — mai pu
ne — au recurs la formula 1—3—3—4. 
'chipele străine — de club sau națio- 
ale — care au evoluat în țara noas- 
■ă (IFK Malmo, Voivodina, Honved, 
-Igeria etc.}, ne-au oferit o dovadă

Răsfoind presa sportivă sovietică

A®IO W. ML-wliii (I)
în această privință. Pînă și in fotba
lul din țara cea mai conservatoare, 
Anglia, locul W. M.-ului este luat de 
sistemul 1—4—2—4.

In legătură cu această evoluție a 
fotbalului pe plan tactic găsim foar
te interesant să publicăm un docu
mentat articol, apărut in revista so
vietică „Sportivnîie igri" nr. 3/1961, 
articol care va fi de un real folos 
pentru antrenorii noștri, prin bogă
ția datelor documentare și prin ob
servațiile izvorite dintr-o bună cu
noaștere a situației și din experiența 
autorilor. Traducerea o datorăm cola
boratorului nostru antrenorul N. VlL- 
COV.

Treptat-treptat, sistemul clasic 
W. M., care a servit fotbalul 
peste 30 de ani, trece pe planul 

al doilea. S-a șters aureola atacan
tului centru — „tanc" sau „catapult"; 
și-a pierdut forța adversarul său di
rect, apărătorul central „stoperul", 
comparat cu un sergent de stradă 
care oprește circulația ; a dispărut 
„careul magic" (cei doi interi și cei 
doi halfi); nu mai au eficacitate cele 
trei vîrfuri de atac.

<Ic A. Vil și V. Vladimirov

încă înaintea campionatului mon
dial din Suedia în sistemul W. M. 
s-au produs modificări esențiale. După 
victoria echipei braziliene, care și-a 
spu^ Sn nou cuvînt în fotbal și care 
a arătat o superioritate categorică 
asupra echipelor europene, se părea 
că zilele W. M.-ului sînt numărate.

Cu o întîrziere de doi ani

Totuși, specialiștii care au anun
țat „moartea W. M.-ului", chiar 
a doua zi după campionatul 

mondial, s-au grăbit oarecum. A tre
cut un an și încă un an, iar echipele 
europene continuă să joace după ve
chiul sistem. Urmărind jocurile echi
pelor reprezentative sau campioane 
era greu să-ți închipui că în lume 
există și fotbalul brazilian. Și numai 
spre sfîrșitul celui de al doilea an 
după campionatul mondial, în fotbalul 
european au început să apară lucruri 
noi. Acum putem să spunem că sis
temul W. M. aparține într-ădevăr tre
cutului. Anul 1961, ultimul înaintea 

noului campionat mondial din Chile, 
denumit cîteodată anul marilor pre
faceri, se desfășoară sub semnul in
troducerii noilor sisteme tactice. Și 
în meciurile de calificare și la cam
pionatul mondial din Chile vom ve
dea probabil un fotbal nou, transfor
mat.

Ca sâ fie mai clar caracterul trans
formărilor, vom explica în cîteva cu
vinte de ce influența lecțiilor cam
pionatului mondial din 1958 se ma
nifestă cu o întîrziere atît de mare. 
După cum se știe, „noutatea brazilia
nă" se oglindește cel mai bine în 
așezarea jucătorilor pe teren. Se 
pare că este cel mai ușor lucru să 
așezi jucătorii după formula 1-4-2-4, 
mai ales în țări care dispun de ju
cători de mare clasă. Dar, valoarea 
orchestrei nu se obține prin schim
barea locurilor muzicanților. Aceștia 
trebuie învățați să cînte după parti
turi noi, trebuie să le cultivăm noi 
calități, să selecționăm executanți co
respunzători, să întărim noile com
partimente. Toate acestea necesită 
timp îndelungat și o înțelegere clară 
a noilor sarcini. In fotbal, toate aces

tea- trebuie începute la echipele de 
club, in cursul luptei înverșunate 
pentru cele două puncte.

Lecția braziliana și fotbalul 
european

Echipele reprezentative europene 
ar fi putut să aplice sistemul 
brazilian numai după ce echi

pele de club ar fi experimentat și 
ar fi jucat după noile scheme. Echi
pele naționale, care reprezintă tot 
ce este mai bun în fotbalul din țara 
respectivă, nu pot juca altfel decît 
joacă cele mai bune formații de 
club. Orice noutate care intră in fot
balul unei țări, capătă un sens nou 
in funcție de tradițiile, obiceiurile 
sau mentalitatea acelei țări. Cu atît 
mai mult acum, cînd este vorba de 
o modificare a sistemului acceptat 
și de o restructurare principială a 
acestuia.

Acest proces este de durată. El se 
dezvoltă provocînd nenumărate dis
cuții. Dar, de acum putem să afir
măm că în istoria fotbalului țârilor 
fruntașe s-a deschis o pagină nouă. 
Ceea ce a constituit o surpriză în 
Suedia, în Chile va fi ceva normal. 
Și nu credem că pe terenurile din 
Chile va fi vreo echipă care să în
drăznească să se apere cu vechiul 
repertoriu.



CE

fază din meciul Dinamo—C.C.A., dispu tat cu puțin timp in urmă la bazinul 
I, Floreasca, in cadrul campionatului de hală.

Foto: B. Ciobanu

Campionatul R.P.R. pe echipe

SURPRIZE ȘI JOCURI VIU DISPUTATE
IN CADRUL FAZEI INTERREGIONALE

Mîine, etapa a IÎI-a 
a campionatului republican

Mîine, la București, Oradea și Arad 
i sînt programate jocurile etapei a treia. 
| Bazinul Floreasca din Capitală găzduieș- 
I te, incepînd de ia ora 11, un cuplaj „in- 
\ tcrbucureștean" deosebit de atractiv. 
.Fără îndoială, meciul cel mai important 
Ieste acel care va opune formațiile C.C.A 
;ți Rapid.

Cel de al doilea joc, dintre Progresul 
iți Știința, se anunță, de asemenea, foar- 
I te echilibrat.

La Oradea, formația locală C.S.O. în- 
■tîlnește pe C. S. Mureșul Tg. Mureș, în- 
tr-o partidă în care orădenii au prima 
șansă.

In sfîrșit, deși joacă în deplasare 
Știința Cluj este favorita intîlnirii pe 
care o va sus|ine cu /. C. Arad.

ir
In prezent. înotătorii, săritorii de pe 

trambulină și jucătorii de polo bucureș- 
teni fac pregătiri intense în vederea în- 
tîlnirii pe care o vor susține la sfîrșiinl 
săptămînii viitoare cu selecționata So
fiei. O parte dintre ei și-au început an
trenamentele în bazinul de 50 m din in
cinta ștrandului Tineretului, piscină care 
va găzdui, de altfel, și întrecerea dintre 
sportivii romîni și bulgari.

= «ffll Urii : IHȚjrt =EE
CONCURS REPUBLICAN LA RiMNiCU SĂRAT

Sîmbătă și duminică se va desfă
șura in orașul Rimnicu-Sărat un con
curs hipic republican la care vor lua 
parte cei mai buni călăreți din Bucu
rești și din țară. La întreceri vor par
ticipa componenții lotului republican

i*------------------------------------------------------------------ ;-------- ;---------------------------------------------- ;-------

Campionatul republican de compoziție șahistă 
pe anul 1961

După o întrerupere de un an, cam
pionatul republican de compoziție șa
histă se reia potrivit unei formule 
noi. modificată față de ultima ediție.

Regulamentul prevede desfășurarea 
concursului la 4 secții : 2 mutări, 3 
mutări, 2 mutări - ajutoare și studii. 
Fiecare secție este subimpărțită în 
două subsecții : tema impusă și tema 
liberă.

Iată mai jos definițiile temelor im
puse și exemplele respective :

2 MUTĂRI. Piesa albă care efec
tuează cheia are posibilitatea de a 
amenința mat de pe 2 cîmpuri dife-

SPORTUL POPULAR
pas- 6-a Nr, 3822

Concursuri... rezultate...
CONSTANȚA. „CUPA PRIMĂVE

RII" : BĂRBAȚI : 100 m : R. Zaharia 
11,2; 1000 m : T. Cioroiu 2:40,1; 3000 
m: P. Lazăr 9:26,2; înălțime : N. Popa 
1,70 ; lungime : I. Ciocan 6,50 ; triplu :
I. Ciocan 13,28; greutate : V. Zglobiu 
12,02 ; disc : Gh. Petrescu 38,83; ciocan: 
V. Albu 45,02; FEMEI : 100 m : El. 
Croitoru 13,3; 500 m: V. Goșa 1:23,1; 
80 mg : El. Croitoru și P. Mărgăritescu 
(1945) 13,0; înălțime: M. Fulga 1,43; 
lungime : P. Mărgăritescu 4,89 ; disc: 
L. Dumitru 37,21; suliță : R. Ștefănescu 
34,87.

DEVA. „CUPA PRIMĂVERII" : 
BĂRBAȚI : 3000 m : V. Palcău 9:33,8; 
200 mg : A. Eribacan 26,9 ; triplu : A. 
Eribacan 12,93 ; suliță : S. Zacareș 47,98; 
5 km marș : V. Balcan 27:15.4; FE
MEI : 500 m : D. Cișmașu 1:30,0.

TIMIȘOARA. Peste 300 de elevi și 
eleve din școlile medii și profesionale 
au participat pe stadionul C.F.R. la un 
campionat „divizionar". Cîteva rezul
tate : BĂIEȚI : 1000 m : D. Săvescu 

care se pregătesc în vederea apropia
telor întilniri internaționale, precum 
și juniorii reintorși Învingători de la 
concursul internațional ce a avut loc 
la Novisad.

rite, im ambele cazuri punîndu-se în 
priză. Una din aceste posibilități este 
insă cursă, fiind răsturnată de o apă
rare unică a negrului. (Tema Cher- 
net). In exemplul alăturat, piesa te
matică este dama albă. Cursă : 1. Db6?
(2.D:c7 1) Ne5 11 2. ? Soluția : l.Dc5— 

l...Na5d6! (2.D:c7)
2.Db8; l...Ce6

N:d6
2.Dd7.

2.C:d6;

3 MUTĂRI. Albul creează un cîmp
de refugiu regelui negru, sacrificînd 
piesa care execută cheia și expu- 
nînd-o cel puțin unei duble capturi : 
regelui negru și altei piese. In apă
rarea tematică negrul capturează a- 
ceastă piesă autoblocindu-se și deschi
zând linia de acțiune a altei piese 
albe, fapt care va ti folosit în efec
tuarea malului. Specificăm că este 
necesar ca mutarea-cheie să amenințe 
mat Ia mutarea a 3-a.

Această idee este exemplificată in 
diagrama alăturată, care are urmă
toarea soluție: l.Cc6-e5! (amenință
2.Cd7-f-  Re6 3.Cf4 mat): varianta te
matică este l...d:e5 2.Cf2 ! Rg5 3.N:e7 
mat.

2 MUTARI-AJUTOARE. Prin mu
tarea-cheie negrul dezleagă preventiv 
piesa albă care va da mat; această 
piesă va fi legată prin a doua mutare 
a negrului. Pentru o Infelegere mai 
el-" dăm poziția următoare:

Alb: Rhl Tal, Tbl;
Negru: Rg8, Dd4, Ng5, Pa7.
Soluția: l.Ncl T:a7 2.Dal Tb8 mat

La sfirșitul săpțătnînii trecute s-au 
desfășurat întrecerile . turului primei 
etape din cadrul fazei interregionale 
a campionatului republican de popice 
pe echipe. Marea majoritate a pri
melor intîlniri a fost viu disputată; 
iar unele dintre ele s-au încheiat 
cu surprize. Astfel, campioana țării, 
Olimpia Reșița, a fost depășită pe 
teren propriu de C.S.. Oradea, cunos
cuta formație I.O.R. Buc. a între
cut cu mare greutate (la o diferență 
de numai 9 puncte) pe Cetatea Giur
giu, iar fosta campioană Unirea Ro
man a cedat „acasă" in fața echipei 
sibiene C.F.R. Formațiile feminine
I.T.B.,  Voința Tg. Mureș, Rapid 
București, Voința Timișoara și echi-
pele masculine Petrolul Ploiești, Vo
ința Arad, Dinamo Craiova,. C. S. M. 
Mediaș și Industria locală Baia Mare 
au folosit jucători cu forțe sensibil 
egale obținînd — datorită și unui plus

(1946) 2:50,0; înălțime: D. Buta 1,70; 
lungime : V. Ardeleanu 6,10; disc (1,5 
kg) : F. Stejaru 36,43 ; FETE : înălțime: 
R. Hausner 1,35. Pe stadionul Tinere
tului s-a desfășurat faza de zonă a 
campionatului republican al asociației 
surdo-muților. Au participat regiunile 
Oltenia, Hunedoara, Crișana și Banat. 
Remarcăm rezultatul obținut de A. 
Sandru (Banat) la înălțime: 1,60 m. 
(EMIL GROZESCU, cor’esp.)

CIMPIA TURZII. Pe stadionul „In
dustria Sîrmii" s-a desfășurat un con
curs la care au participat atleți din 
Turda și din localitate. BĂRBAȚI : 
100 m : P. Grigorescu (1943) 11,5 ; 200 
m : P. Grigorescu 24,4; înălțime : V. 
Mureșan (1943) 1,65 ; lungime : L. Gri
gorescu 6,10. (P. TONEA-coresp.)

BOTOȘANI : „CUPA PRIMĂVERII": 
BĂRBAȚI : suliță : I. Sonohat 44.00 ; 
FEMEI : înălțime : M. Popescu 1,30. 
La faza raională a concursului repu
blican de copii au luat parte peste 150 
de participant, (A. ABRAMOVICI, 
coresp.)

BUCUREȘTI. Clubul Dinamo a orga
nizat recent un concurs pentru copii. 
La întreceri au luat parte peste 100 
de copii de la Dinamo și CCA. Este 
demnă de subliniat preocuparea celor 
două secții de atletism (antrenori AL 
Stoenescu și Ion Benga, respectiv Vic
tor Dumitrescu și Ion Soter) pentru 
popularizarea atletismului în rîndurile 
copiilor și pentru creșterea celor mai 
talentate elemente. In cadrul concursu
lui, Victor Raica (1945) — Dinamo —a 
alergat 37,3 sec pe 300 m — record re
publican egalat, juniori cat. a Il-a.

V. Nestorescu

Mat in 3 mutări

(Problema aparține compozitorului M. 
Doră, „Themes 64", 1957, Premiu spe
cial).

Precizăm că in acest gen de pro
bleme negrul începe și ajută pe alb 
ca să fie făcut mat.

STUDII. La tema impusă compozi
torii vor prezenta studii de ciștig în 
care lupta se încheie, in varianta 
principală, cu mat.

Numărul lucrărilor pentru fiecare 
secție este limitat Ia 4, cîte 2 pentru 
ambele subsecții. Termenul de trimi
tere : 1 oct. 1961. Adresa : Federația 
Romină de $ah. sir. Vasile Conta 16. 
București, cu mențiunea pe plic „Pen
tru campionatul republican de com
poziție". 

de superioritate in tehnica lansării 
bilei — victorii prețioase în depla
sare.

Și acum, iată rezultatele înregis
trate : Feminin: C. S. Oradea — Vo
ința Timișoara 1998—2046 p. d., Vo
ința Cluj — Mureșul Tg. Mureș 
2158—2046, p. d., Cetatea Giurgiu — 
Rapid Buc. 1949—2024 p. d., Voința 
Arad — Chimistul Baia Mare 2206— 
1943 p. d., Unirea Azuga — I.T.B. 
2173—2235 p. d., Voința Ploiești — 
Voința Constanța 2043—2023 p. d., 
Strungul Brașov — Voința Tg. Mureș 
2098—2187 p. d., Masculin : Olimpia 
Reșița — C. S. Oradea 4860-4910 p. d„ 
I.O.R. — Cetatea Giurgiu 4806—4797 
p. d.. Rapid — Flacăra Cîmpina

SÎMBĂTĂ
GIMNASTICA : sala Floreasca, de 

la ora 18: Campionatele internațio
nale ale R.P. Romine, concurs fete.

VOLEI : sala Giulești, de la ora 
16,30 : meciuri in campionatul femi
nin : Rapid-Sănătatea și CPB-Dinamo.

SPORTURI NAUTICE : lacul He
răstrău (debarcaderul Bordei), de la 
ora 17 : concurs pentru juniori dotat 
cu „Cupa Voința".

DUMINICĂ
GIMNASTICA : sala Floreasca, de 

Ia ora 11 (bărbați) și de la ora 19 
(femei): Campionatele internaționale 
ale R.P.R., concursul pe aparate.

HANDBAL : teren Giulești, de la 
ora 16 : campionatele republicane in 
„7“: Știința-Tractorul Brașov (f) ; 
CCA-CSMS Iași (m) ; Rapid-Mureșul 
Tg. Mureș (f) : campionatul de cali
ficare : teren 1TB (lingă sala Recolta), 
de la ora 11,15 : ITB-Știința Slatina 
(f) ; IT3-AS Rm. Vîlcea (m) ; cam
pionatul republican in „11“ : stadionul 
CCA (Ghencea), de la ora 10,30 : 
CCA-Chimia Făgăraș.

VOLEI : sale Metalul 23 August, 
de la ora 10 : Metalul 23 August-Pro- 
gresul Buc. (campionatul republican 
feminin).

FOTBAL: stadionul Victoria (CAM 
Belvedere), ora 10 : Știința-Metalul 
23 August (campionatul categ. B); 
stadionul 23 August, ora 17 : R.P. Ro
mînă B-Turcia B.

MOTOC1CLISM : șos. Văcărești, 
de la ora 9 : „Marele Premiu al ora
șului București".
• SPORTURI NAUTICE : lacul
Herăstrău (debarcaderul Bordei), de 
la ora 8,30 : concurs pentru juniori 
dotat cu „Cupa Voința".

RUGBI : „Cupa de vară", teren 
Parcul Copilului, ora 11.30 : C.F.R. 
Grivița Roșie—Metalul 23 August ; 
stadionul Progresul, ora 17 : Progre
sul—Rapid ; stadionul I. T. B., 
ora 11: ITB-Dinamo ; campionatul 
de calificare : stadionul Tineretului 
li, ora 10,30 : UPB-Rapid II ; stadio
nul Tineretului III, ora 10,30 : Ști
ința IPGG-Autobuzul : stadionul Ti
neretului IV, ora 10,30: Arhitectura-

Ce surprize ne va aduce concursul Pronosport de mi ne?
Iată programul concursului Prono

sport de mîine :

I. Turcia (A) - R P. Romînă (A)
II. R.P. Romînă (B) — Turcia (B)
III R.S. Cehoslovacă - Scoția (camp, 

mondial).
IV. R.D Germană — Olanda (camp, 

mondial)
V. Ind. Sîrmii C. Turzii — Mureșul 

(cat. B)
VI. Recolta Cărei - C.S.M. Baia Mare 

(cat B).
VII. Tractorul — Știința Craiova (cat. 

B).
VIII. C.S.M. Cluj - C.F.R. Timișoara 

(cat. B)
IX. C.S.M. Sibiu — Chimia Govora 

(cat. B).
X. C.S. Craiova - Dinamo Pitești 

(cat. B)
XI. C.S Oradea - C.S.M. Reșița (cat. 

B).
XII. Prahova Ploiești — Unirea Iași 

(cat. B).
Un program cu oatru meciuri inter- 

reprezentative și opt partide foarte e- 
chilibrate din campionatul categoriei B 
este fără îndoială foarte atractiv în- 
tîlnirile de Ia Ankara și București din
tre fotbaliștii noștri și cei mai buni 
fotbaliști turci suscită un mare interes.

Foarte echilibrat este și meciul R.S. 
Cehoslovacă — Scoția. A patra partidă, 
R.<D. Germană — Olanda, este foarte 
importantă prin prisma efortului pe care 
echipa R D. Germane îl va depune, 
pentru ca - printr-o victorie - să-si 
asigure șansele de a lupta mai departe, 
alături de reprezentativa R.P. Ungare, 
pentru calificare în turneul final al 
campionatului mondial.

4766—4642 p. d., Cimentul Medgidia
— Petrolul Ploiești 4633—4747 p. d.,- 
Unirea Iași — Locomotiva Tecuci 
4714—4042 p. d., Măgura Simleul Sil- 
vaniei — Voința Arad 4730-4879 p. 
d., Voința Cluj — Jiul Petroșani 
4725—4648 p. d., Constructorul Pitești
— Dinamo Craiova 4558—4576 p. d., 
Voința Odorhei — C.S.M. Mediaș 
4572—4737 p. d., Unirea Roman — 
C.F.R. Sibiu 4791-4880 p. d., Bradul 
Vama (reg. Suceava) — Industria lo
cală Baia Mare 3986—4288 p. d.

Azi și mîine va avea loc returul 
etapei I, echipele care au jucat în 
deplasare fiind de data aceasta 
gazde. Meciul Locomotiva Tecuci — 
Unirea Iași se va juca la Brăila.

CFR Grivița Roșie II ; stadionul Di
namo II, ora 10,30 : Dinamo II-Pe> 
trol Chimie; meci de verificare in 
vederea „Cupei Păcii": stadionul 23 
August, ora 15,15: Lotul R.P.R.-Ști- 
ința Buc.

OINĂ : etapa a Il-a a „Cupei Re
giunilor" : stadionul Tineretului, ora 
9 : participă echipele Avîntul Curcani, 
Viața Nouă Olteni, GAC Radu Ne
gru și Avîntul Băduleasa.

POLO : campionatul republican^ 
bazinul Floreasca, de la ora 11 : Pro- 
gresul-Știința Buc. și CCA-Rapid 
Buc.

POPICE: arena Rapid, de la ora 
8 : Rapid-Cetatea Giurgiu (f) ; arena 
ITB, de la ora 8; ITB-Unirea Azuga 
(f) returul primei etape a fazei in
terregionale a campionatului repu
blican.

IN ȚARA
SCRIMA : CONSTANȚA, sala spor

turilor. de la ora 16 : concursul tri
unghiular feminin la floretă: R. P. 
Romină-Italia-R. P. Ungară.

VOLEI : campionatul republican fe
minin : BRAȘOV : Olimpia-CSM Și- 
biu ; CLUJ : CSM-Farul C-ța și Ș'ți- 
ința-Țesătura Iași.

RUGBI : campionatul de calificare: 
OLTENIȚA : Șantierele navale-Inst. 
de Construcții Buc. ; VULCAN : Mi- 
nerul-Minerul Lupeni.

HANDBAL : campionatul republi
can in „7“: TIMIȘOARA : CSS Ba- 
natul-Progresul Buc. (f) ; Știința-Ra- 
pid Oradea (m) ; Știința-CSM Sibiu 
(f) ; MEDIAȘ : Record-?S Oradea 
(f) : TELEAJEN : Petrolul-Rapid Buc. 
(m) ; BACAU : Dinamo-Dinamo Buc. 
(m) ; GALAȚI : Știința-Știința Buc. 
(m) ; PETROȘANI : Știința-Dinamo 
Brașov (m) ; SIBIU: Voința-Știința 
Craiova (m) ; TG. MUREȘ : Dinamo- 
Tehnometal Timiș. <.rn) ; campionatul 
republican in „11" : CISNADIE : Tex
tila-Voința Sibiu ; REȘIȚA : CSM- 
Dinamo Brașov ; SIGHIȘOARA : Vo- 
ința-Victoria Jimbolia.

POLO : campionatul republican : 
TIMIȘOARA : IC Arad-Știința Cluj ; 
ORADEA : CS Oradea-Mureșul Tg. 
Mureș.

Vă reamintim însă că numai astăzi 
mai puteți depune buletinele pentru 
concursul Pronosport de mîine.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 21

— Etapa din 21 mai 1961 —
I. R.P. Polonă - U.R.S S.
II. C.C.A. - U.T.A. (cat. A).
III. Dinamo Bacău — Steagul roșu 

(cat. A).
IV. C.S M.S. Iași - Progresul (cat. A).
V. Știința Cluj — Petrolul (cat. A).
VI. Farul - Știința Timișoara (cat. A).
VII. Rapid - Minerul (cat. A).
VIII Dinamo Suceava - Metalul Tîr- 

goviște (cat. Bl.
IX. Steaua roșie Bacău — Dinamo 

Galați (cat. B).
X. C.F.R. Roșiori - Dinamo Obor 

(cat. B).
XI Gloria Bistrița - C.S.M. Baia 

Mare (cat. B).
XII C.S.M. Reșița - C.F.R. Timișoara 

(cat. B).

NUMAI PÎNA MARTI MAJ PUTETI 
DEPUNE BULETINELE PRONOEXPRES!

Doua premii a cîte 31 I8& lei .și cinci 
premii a cîte 13.515 lei au fost înre
gistrate la concursul Pronoexpres din 
3 mai. în total la acest concurs au fo ’ 
atribuite peste G.500 de premii. Un nou 
concurs Pronoexpres vă așteaptă • Cel 
de miercuri 17 mai. Pentru a obține 
un premiu de valoare depuneți din 
vreme buletinele dvs Nu uitați ! Marți 
este ultima zi cînd se mai primesc bu
letinele pentru concursul din 17 mai.

Rubrică redactată de I.S. Loto-Pro-i 
nosport.



ai Iui Victor Schiopu
C R A t NIC- R EPO R TER=

fi

repede.

ASCENSIUNI = sportul 

preferat al carieristului.

Te pui cu...

Al doilea debut internațional

Într una dm zilele lut 
februarie ale acestui an, 
pe un ring de box din o- 
rașuî Koirrerilz din R.S. 
Cehoslovacă, îșt făcea 
debutul internai tonal cu
noscutul nostru boxer Vic
tor Schiopu...

Desigur că cititorii a- 
cestor rîndurt 
ca arși, cu

vor sări— 
toții țiiind 

prea bine că a curs mul
tă apă pe Dîmbovița de 
cînd Victor Schiopu a 
susținut primul săti meci 
internațional. Nnmai că 
nu e vorba aici de boxe
rul Victor Schiopu, el 
de— urmașul său, arbi
trul Victor Schiopu care 
vrea, se pare, să ne lase 
amintiri tot atît de plă
cute.

Ca boxer, Victor Schio
pu s-a remarcat în 1948, 
cu ocazia „zonei- de la 
Timișoara — orașul sau 
natal — cînd t-a învins 
pe multiplul campion al 
țării. ■ \J. Secoșan. Anul 
1951 l-a adus pentru pri
ma oară titlul de cam
pion republican. El avea 
sa repete această perfor
manța la categoria cocoș, 
încă de 4 ori, între anii 
1954 și 1957. De 
Victor Schiopu a 
tular al echipei 
reprezentative.

...Dar anii trec 
Și iată că a venit vre
mea ca internaționalul 
Victor Schiopu, la cei 34 
de ani ai săi, să pără
sească ringul, [ăsînd loc 
tineretului. 11 părăsea, 
însă nti definitiv. Fiindcă 
avea să revină. De data 
aceasta, în alt rol... Fn- 
tr-adevăr, dttpâ o activi
tate competițională de 15 

Victor Schiopu rrtr 
fesparte de corziPe 

ringului, ci contiimă să 
fie prezent in activitatea 
pugilisticâ — ca arbitru.

— „Mi-a plăcut iniot- 
deaunr. — ne.-a spus el — 
să învingă cel mai bun. 
Și cum roiul arbitrukn 
în această privință este 
deosebit de important, el 
m-a atras încă de pe vre- 
mea cirul boxam. Și să 
mai spun un lucru : ea 
arbitru srirt întotdeauna 
cel mai aproape de locul 
unde se dispută întrece
rea. Ca în urmă cu ani..."

...Primăvara lui 1958 
l-a găsit elev al cursului 
de arbitri de box .‘in 
București, pe care îl ab
solvă î.n același an cu ’ 
bine. Debutul și l-a făcut 
cu ocazia unei gale de la 
l.Ș.B. A arbitrat apoi la 
Progresul, la Semănătoa
rea, iar în I960’a început 
sa conducă în ring me
ciuri în care —’----

„de mîua

Și, cum spuneam la în
ceputul acestui reportaj, 
în februarie» 1961, la Ko- 
mentz, cu prilejul întîl- 
nirii de box C.C.A. — 
Dukla, maestrul sportului 
Victor Șchiopa a apărut 
de 5 ori în costumul atb 
de arbitru. In alte îrtîf- 
riiri a fost judecător, Ia 
masă.

Hotărît lucru, în per-

IMAGINI Nr. 2
Studioul cinematograf ic 

Alexandru Sabia" prezin
tă iubitorilor de sport prin
cipalele evenimente spor
tive intense și internațio
nale din ultima lună. Rea
lizatorii ..Sportului în ima
gini nr. 2“ au imortalizat 
pe peliculă succesele de 

sport, iviloi 
celei de a 
a partidu-

prestigiu ale 
noștri închinate 

aniversări

La „rn-brica* 
noscută

intermediar de emoții.

ana, 
se

sportive
PRĂJINA = sprijin în 

munca atletului.
garduri = greutăți 

în muncă alergătorului.

FRED FIREA

suporterii?

19 ori, 
fost ti- 
noastre

antrenament
unui

citiri 
boxeri 
ca C. Glieorghiu, 
Constantin sau 
Neacștr.

evoluau 
întîi**, 

, To-mâ 
Șerbi t

NJCOLAE DRAGOM1- 
RESCU, BUCUREȘTI 
1) l>r ct nn mai joacă 
hăilesei» T r' r a ?
primul 
perechea 
introducerea w»ui 
mijlocaș jiu e de 
girlamentttk Și, 
nici... au' 
doilea rîed, 
cu Mihăilcscu. 
operație dc . 
ce l-a țiwut 
de 
ii ului 
Rtant in 
dașul 
C.S.M.S. 
celași post 
crciginiâr dini 
deștiT regiunea 
Ore 27 de «mi.

Mi- 
In 

joacă 
și cu 
t reiiea 

rc- 
j?, 
al

I ia C.C.A. ? 
rine?, fiindcă

Jenei-Bone 
al 
acord

, , desigur, 
adversarii ! In a.'.

, trebuie să știți 
a suferit o 

.menise, ceea 
o bună 

vreme ,în afara 
de sport. — 1 

Diagomiresci 
stingă al
Iași a deținut a- 

la C.C.A. Este 
comuna Bol- 

Ploiești, și

Orele 
sîn-t 
arbitru. Iată-1 pe Victor 
Schiopu explic? n-d tineri
lor boxeri că lovitura sub 
centură nu e permisă de 

regulament

Iui Victor Schiopu 
cu mânuți va a- 
de aci înaink un 

bun prieten...
CONSTANTIN ALEXE

soana 
sportul 
vea și

din cete 
'nrarcabrlc creații din ulti
mii ani ale pictorului Ma
rius Bunescu este un por
tret dc sportivă ? EI o în
fățișează pe fosta campioa
nă mondială de parașutism. 
Elena Băcăoanu, și im
presionează prin înalta sa 
Xrdoare artistică. De alt
fel, acest portret a fost1 
expus acum doi ani și la 
Expoziția artiștilor plas
tici din țările socialiste

Parlamentul vest-german s-a speriat
ds... concurența fotbalului

Pentru a tempera zelul 
pasionalilor jocului cu 
balonul rotund din rîndu- 
rilc dc|>uia|i1or parlaitren- 
tnlui vest-german și pen
tru a »alva „demnitatea 
parlamentară-, președintele 
Bundestagului de ia Bonn, 
Eugen Gerstenmaier, a ho
ți irt ea ședința parlamentu
lui din ziua de 3 mai să 
nu fie întreruptă, așa cuin

ceruseră- numeroși depu- 
lați care voiau să vadă Ia 
televiziune cel de al treilea 
meer dintre S. V. Hamburg 
și F. C. Barcelona, din ca
drul semifinalelor ,.Cupei 
Campionilor Europeni” Ia 
fotbal.

Ca o măsură... preventi
vă în plus, în scopul de a 
evita o dezertare în masă 
a deputafilor din sala de 
ședințe, președintele Bun- 
dcstagului a hotărît, de a-(uvsidgtiiiu a nuiarn, ae a- 
«emenea, ca toate aparatele 

In 4 rînduri•• ' televiziune
•lădirea

atît de eu- 
spectatorilor ..Din

toate sporturile0, regizorul 
Ion Visu înmănunchează 
într-o reușită suită de ima
gini activitatea competi- 
țională de pe terenurile și 
sălile de sport.

„Carnetul fotbalistic** 
redă iubitorilor jocului cu 
balonul rotund aspecte 
din întîhîirile susținute în 
țara noastră de echipa bra
ziliană Grexuio și face o 
scurtă prezentare a forma
ției fruntașe din categoria 
B, Metalul Tîrgovi.ște.

Centrul atacant al echi
pei Turciei, Met in, joacă 
de mai mulți ani la Galata- 
saray din Istanbul, dar pa
sionalii fotbalului din ora
șul Izmir, unde Metin s-a 
alirmat pentru prima oară, 
nu s-au împăcat încă cu 
gîndul că fotbalistul lor 
favorit și-a luat rămas 
bun pentru totdeauna de 
la Izmir. Anul trecut, cînd 
echipa Calatasaray s-a re
întors din turneul efectuat 
In U.R.S.S., un grup dc 
suporteri din Izmir au în
cercat să-l... răpească pe 
Metin de pa aeroport. Ten 
tativa nu a reușit, pen tra
că primul cave s-a opus ă 

însuși Metin (însein- 
cu X fotografie).

a-1 
fa- 
ea 

oraș.

a
sofia lui, și 

acest 
lăsat însă 

soluția

rămas 
sfîrși- 

a fost

/V doua încercare de 
readuce Ia Izmir 
eut-o... 
originară din 
Metin nu s-a
înduplecat, găsind 
prin... divorț.

Și astfel, Metin a 
la Calatasaray. La 
tul anului I960 el
declarat cel mai bun fot
balist al țării, 
este și golgeterul 
natului Turciei.

Noi îl credem... 
că e un înaintaș 
Nu e necesar să 
vcdcască în meciul de mîi- 
ne de Ia Ankara ! Oricum, 
Voinescu și ceilalți 
tori ai noștri 
post !

De altfel, 
campio

pc cuvînt 
eficace, 

ne-o do-

apără-

care a avut loc la Mosco
va, bueurrndu-se dc a pre 
ciorile vizitatorilor.

care dura cîteodală și 
etic o jumătate de oră. Ba 
uneori, jucătorii... uitau 
să se mai întoarcă pe te
ren, socotind ca bun rezul
tatul din prima repriză...

Constantin 
a cîștigat 
5.000 m 1 
concurs i 
din Atena.

1 Grecescu 
cursa de 

la recentul 
internațional

Comportarea lui frumoasă 
Schimbă vorba din popor : 
Fuga
Dacă

nu e... rușinoasă 
ieși învingător f

V. D. POPA

fășma în martie 
Colorado Springs, 
Formula de 
fost 
csțe 
mă rid țărilor

o
t bucată 
a icre-

2) 
de

Antrenorul
la Di na inc

2) Con 59 <)<• ahi. A
ți, rurr- în X *» la

echipei și ■în ,-B\ 1

1962, la 
, , rn S.U.A. 
disputare n-a 

stabilită încă. Aceasta 
în funcție și dc nu- 

pariicipante. — 
C. Teașcă 

Obor are 
jucat- fotbal 

Acvila-Ginrgin 
la Concordia- 

ca antrenor 
I dc clasifi- 
awkrenori, fe- 
petreeut... in-

Ploiești,, dar 
are categoria 
care. Cu 
numenul 
vers !

ulii 
s-a

german 
priză !

..Un

situate în 
parlamentului vest- 
să fie scoase din

motiv ca deputa- 
ților vest-germani să Ii sc 
fi părut ședința din ziua 
aceea dc două ori mai plic
ticoasă decît celelalte șe
dințe ale Bundestagului...

ajuns încă nici măcar 
un acord de principiu 

cu o întîlnire 
Patterson și 

Și acesta 
tot negru.

s-a
la _  ____
în legătură 
între Floyd 
Sonny Liston.

din urmă este

MlUAl r..tc 
FIU SEVERIN. 
pionul țării 
eîmp este 
a ciștigat 
în J959 
V iifoa rele 
avea loe _ r _
2) La campionatul 
de fotbal din 1^58, 
a avut armătourea 
de bază : Gilinar—D. 
tos (L>e Sorti)-, 
Sa n tos—O rlațrd o, 
rriocha, I>idi, 
zolla), Pcle,

RACOVIȚA, T 
i} C 

tenis 
Țiriac. 
titlu 
în 1

Ia 
Ion 

acest 
cît și 

campionate vor 
în septembrie. — 

mondial 
Brazilia 

formație
San- 

BclJini, N. 
Zitto—Gâ- 

Vavâ 
Zagalio.

(Ma-

ION DAVID, TURDA. 
1) Viitoarea ediție 
pionatefor mondiale 
chei pe gheată se

a cani
de ho- 
va de<s-

HAMMER, BOC-
1) • Titlul european 

mijlocie — box 
a fost de- 

Gwstav Schol- 
face greu- 

Laszlo 
i departe 
titlu, dar 

știe cine îi 
Cine 

ca- 
i de 

organize.;!» 
cunosc pe Paul 
pe Ger.e Fnt- 
sitvație o în- 
catcgoria se- 
Archie Moorc 
mai este cain-

3) Nn

...pînă la 23 August
Romînia a avut în 

emisiuni de trrw- 
temă sportivă ? D<* 
numărul aeestor c- 
a eresetrt în mă- 

în eîf n - 
stabilind 

M
cu 

rev ist» 
acordîiwt 

Sovietice 
Populară 

al treilea.

19-11, 
total 3 
bre cu 
atunci,, 
misiuni 
sură atît de mare, 
cum cit va timp, 
un clasament mondial 
emisiunilor filatelice 
temă
„World Sports** 
locul I Uniunii 
situa Republica 
Roinină pe locul

sportivă,

...studenții din țările 
fricane care urmează cursu
rile institutelor de învăță- 
rnrnt superior din țara 
noastră au prilejul să facă, 
concomitent, o bună ,,ucc 
nicre“ sportivă ? Astfel, 
studentul Ahdtil Azzis din 

(Republica Mali> 
plecat dim Bncwreșfr mr 

cu o diplomă de 
chimist, ci și 
de... judecător-a»

Banrako 
a 
numai 
inginer 
Keen fa
Litru de box.

...Cel mai scurt meci 
profesionist de box a fost 
cel dintre Al. Couture și 
Ralph Walton, care a 
avut loc Ia 24 septembrie 
1946 la Lewistone și a 
durat doar 10;5 sec. ? 
O victorie fulgerătoare 
a obținut și Rocki Mar
ciano în 1953: în 14 
secunde l-a făcut K.O. 
pe Joe Walcott.

...„leagănul * 
bu cnreșlean a 
fapt, un vast teren viran, 
situat pe locul unde sc 
află astăzi Muzeul 
istorie naturală „Gr. 
tipa ? Aici sc găse'l 
o...criciumă, < 
„Bolta rece”, 
rii veneau să se „răcoreas
că4* în pauza dintre repri

federal 
pildă, 
țional", 
nior

fotbalului 
f ost, de

de 
An

se găsea șr 
cu numele da 

. unde jiicătb-'

Gică Popescu, de 
a devenit „ihterna- 

cind era încă ju-

FAU -
Balaș

PAUL 
ȘA. _ .
la categoria 
profesionist 
eiarat vacant, 
tz neinaipittînrl 
tatca. Firește 
Pa.pp răinîne mai 
in iaptâ pentru 4 
încă nu sc 
ra fi adversar. — 2)
e ea.npion mondial Ia 
tegoria u'.ijloeie ? C.reu 
spus ! Unc'e 
sportive ti rce 
Pender altele 
mer. Aceeași 
tilr.irn și la 
migrea, unde 
este... și nu 
pion mondial.

TIKOM1R 
IAȘI. _ „La 
în faja porții, 
'are la I 

faultat de 
Înaintașul se 
*ă și cade, 
lovește balonul 
și acesta intra î 
decizie r>a da 
Aici e vorba de două in
fracțiuni : de un fault și 
apoi de un hends. Cum este 
și normal, se —--------
prima greșeală, 
dc altfel La 
dc a doua.
Ați crezut 
cordă. gol ?

EFTOV1C1, 
o centrare 
un atacant 

dar este 
aparat or.

halon. 
un 
dezechilibrea-

In cădere, el 
cu mina 

în gol. Ce 
arbitrul 

J două : 
un fault

sancționează 
, care â dus 

comite, ca celei 
Deci : 1.1 metri! 

cumva că sc a-
Asța. mi !

AT RAI AN, 
1) N-a avut 

: meci inîcr- 
— Brazilia.

mi- 
vîrstă 

să 
na-

DUMITRU
MEDGIDIA. - ■ 
loe niciodată un 
tari Romînia 
2) Nu existii o limită 
nimă sau maximă de i 
pentru ca un fotbalist 
poată juca în echipa 
tională. Actualul antrenor

PETRU VERIGA. 
Rt.t. - 1J lolanda 
împlinește la 12 decembrie 
25 de ani. Este originară 
din Timișoara. — 2) Zavo- 
da dc la Acwlemia- Militară 
este 
B ăpid 
El a 
54 dc 
marc 
afară 
gust“ 
biicii, 
ghe 
Cluj, 
locuri 
Stadionul 
Cont- franța, 
de locuri, 
acest., j 
nul U.T.A.: 
— 5)’ Ion 
de ani. 
freb&re: 
mite un 
crainicul adesea 
acord cu
iui ?u.
neva 
odată 
arbitrului ?• La 
puțin, noi nu 
un pasionat al 
de... cuminte, 
la... Faurci ?...

cu

tenisul, plano- 
au fost pînA 
sporturi olim- 
cîteva disei»

...rugbiul, 
rîsmid etc. 
nu de mult 
pice ? Iată 
pline care au figurat
programul Jocurilor Olim
pice : tenis (ultima oară 
la J. O. din 1924). rugbi 
(1932), planorism (1936), 
bărci cu motor (1908 >, 
polo—călare (1936), base- 
bal (1936), basebal finlan 
dez (1952), golf (1904). 
schele ton (1948), hochei
cu mingea (bandy—1952). 
La J. O. de iarnă din 1932 
în program a 
proba dc sănii 
cîini...

figurat 
trase

săritor...cunoscutul
schiuri, Helmut Recknagel 
(R.D.G.), campion -olimpie 
la Squaw Valley a obținut 
astă iarnă pe trambulina 
„mamut” din Planica extra
ordinara performanță dc 
124 dc metri ? Știți cît a 
măsurat prima lui săritură 

- de pe o trambulină, impro
vizată de el, în urmă 
14 ani ? Șase metri !

P<

cu

a 
al

l-ați îu- 
ziaruLui 

campionatelor 
notai. Tumba 

unui din.
hocheiști

Acest nunw sonor 
tîlnit în coloanele 
iu timpul < 
mondiale de hochei, 
j^hauss®® este ca 
tre cei mai buui 
suedezi. Dar, pe lîngă spor
tul să» preferat Tumba joa
că și foibab Cum insă a- 
ecastă dublă activitate spor
tivă nu-i asigură resurse su
ficiente dc trai, în serile 
libere Jo»an®soa face pe 
ci-ansMto.; in «ireful în
diverse localuri de noapte. 
El n-a iritat» de asemenea, 
să-și asigure un venit în 
plus din vînzaiea căștilor 
de hoefiei „SPAPS“.

Dc altfel, în ultimul timp 
Tumba Johansson se «xupă 
mai de partea comer-

ciulă a treburilor sale dceît 
de sport și pentru aceasta 
managerul echipei de fotbal 
Djurgarden, unde juca, l-a 
scos din lot. Tumba, om 
inventiv nu s-a supărat, ci 
s-a angajat la o echipă de 
mina a doua. In primul 
meci, jucat intr-un orășel 
suedez, ei a marcat două 
goluri. La un moment dat, 
în timpul întîlnirii a apărut 

tușă intendent ol stad'ta- 
eate a strigat în gura 

„Dle, Tumba poftiți 
..'cr., vn «nuta cineva 

o chestiune corner- 
urgentă !“ Tumba a 

eeh»> 
și a

pe 
nului 
mare : 
la telefon, 
pentru o 
etala 
pasat repede mingea 
mai apropiat jucător 
pă răsit le ren ni...

Să jucăm fotbal pe teren redus!
care 

dc ti
uit ima 
.varian- 

redus. In 
IL I). Cer- 
(olbalul pe 

redus slîrncșle din

f ostul jucător de Ia 
și apoi de la C.C.A. 

împlinit la 14 aprilie 
ani. — 3) Cei mai 

stadion din țară, în 
de Stadionul ,,23 An- 

și Stadionul Repu- 
este Stadionul „Gheor- 
C»h.?orghiu-Dcj“ din 
care arc 20.000 dc 
numerotate. Urmează 

„1 . Mar“'. din 
care are 19." 00 

Pe locul III în 
clasament, dtadio- 

17,000 de locuri. 
Voinescu arc . 32 

4) Curioasă în- 
„âe ce cînd trans

misei de fotbal.
nu este de 

deciziile . arbilru- 
Cunoașteți dv. pe ci- 

carc n-a obiectat nici- 
im potriva liotă firilor 

București, cel 
știm să existe 
fotbalului atît 

Știți dv.

?ON POȘTAȘII

...Singura țară care 
jucat în turneul final 
celor șase ediții ale cam
pionatului mondial de 
fotbal este Brazilia? Fot
baliștii brazilieni au ob
ținut următoarele locuri: 
8-1930, 16-1934, 3-1938,
2-1950, 8-1954 și locul I 
în 1958.

Fotbalul, sportul 
cucerește milioane 
nerî, se joacă în 
vreme |ntr-o nouă 
tă : pe teren 
R. P. Ungară, 
mană; Austria, 
teren 
ce în ce mai mult interes. 
Este și fircsC, pentru că 
dimensiunile terenului de 
joc fiind cu mult mai mici 
(50—60 m’ lungime 
30—35 ’ :/
înalte de 2 m 
3—4 m) amenajarea 
astfel de teren este 
mai facilă. De 
în locul bocancilor 
bal pot fi folosiți 
dc tenis.

Și acum o scurtă 
t^re a 
echipă este

și de
5 m lățime cu porii 

și late de 
unui 
mult 

asemenea.
dc fot- 
pantofi

prezen- 
regul a meniului : o 

ț alcătuită din 
6 jucători (portar, 2 fun
dași, iin mijlocaș și

intași). Ofsaidul este ex
clus din regulament, în 
schimb lovitura liberă, cor
nerul și penali iul (care se 
execută de 
Timpul de 
2x15 sau 
nute.

Fotbalul 
se poate juca 
Aci însă dimensiunile te
renului de foc sini, bineîn
țeles, și mai reduse decît 
cele arătate mai sus. O 
partidă pe un teren dc 20x 
10 m dc pildă cu o echipă 
formată din 4 jucători (un 
portar și trei jucători dc 
eîmp) poate fi la fel de 
interesantă. Recent. în R.P. 
Ungară, s-a organizat un 
asemenea campionat, care 
s-a bucurat de Un frumos

la 7 m) există, 
joc
de

poale fi de
2 x 20 mi-

pc teren redus 
și in sală.

succes.

Entuziasm, satisfacție — 
sau decepție, întristare ? 
Fără indoiulâ. și una și alta. 
Fot ore por torni cehoslo vac 
Stanislav Treba a reușit 
să surprindă uri moment 
deosebit de caracteristic 
fotbalului, sportul caro se 
bucură de cea mai mare 
popularitate mondială A- 
ceastă fotografie. intitu
lată „Gool... a fost pre
miată la expoziția pe. anul 
I960 a fotoreporterilor din 
K. S. Cehoslovacă. Am de
numi-o mai degrabă „Ah. 
fotbalul" ..



CICLIȘTII SOVIETICI AU OBȚINUT 
CINCI VICTORII ÎN „CURSA PĂCII”

• A. Petrov învingător în etapa Leipzig-Karl Marx-Stadt • I. Melehov și echipa U.R.S.S. con
duc cu autoritate în clasamentele generale • Echipa R.P.R. și I. Cosma se număra printre 

animatorii întrecerii

KARL MARX-STADT, 11 (prin 
telefon de la trimisul nostru special). 
Ploaia, acest „adversar" permanent 
al participanților la „Cursa Păcii", 
n-a lipsit de la... apei nici în etapa 
a 9-a, care s-a desfășurat joi pe 
ruta Leipzig — Halle — Karl Marx- 
Stadt. Obosiți,, alergătorii suportă 
greu ploaia rece care îi biciuiește 
pe zeci și zeci de kilometri. Făcînd 
eforturi demne de 
înving însă aceste 
cu o dîrzenie rar

fn prima 
a fost împărțită 1 in 
au avut de parcurs 
40 km. de la Leipzig la Halle, 
dividual contra cronometru. A 
un adevărat triumf al sportului 
pedale din Uniunea Sovietică, 
„k.o.“ pregătit cu meticulozitate 
sportivii sovietici, pentru toți redu
tabilii lor adversari. Pe primele 
trei locuri s-au clasat excelenții 
fieri A. Petrov. 1 
Saidhujin. care au 
apreciabil avans 
asupra formațiilor 
a bătut vîntul 
gătorii sovietici 
foarte bune. O 
de remarcat a 
Bangsborg, cape-' 
un salt de daltă 
tul general individual. Cicliștii noștri 
au avut o comportare meritorie. Ion 
Cosma unul din veritabilii fruntași 
ai cursei. G. Moiceanu și L. Zanoni
au adus echipei noastre cîteva se
cunde avans și au redus din dife-

o separă de
Ion Cosma a fost însă

Bangsborg în clasamen-
Iată clasamentul primei 
A. Petrov (U.R.S.S.)

. 1. Melehov (U.R.S.S.)

toată lauda, ei 
greutăți și . luptă 
întîlnită.

semi-etapa (etapa a 9-a 
două) cicliștii 

distanta

învingând pe Tal și în partida a 21-î

Botviisîik a redevenit campion mondial de șa
Ieri după-amiază, Teatrul de estra

dă din Moscova a făcut din nou sală 
plină... Se juca cea de a 21-a par
tidă a meciului revanșă pentru titlul 
mondial de șah. Ea avea să fie și 
ultima. Puțini dintre spectatorii, care 
au ocupat pînă la refuz locurile sălii, 
se mai îndoiau asupra soartei între
cerii. Lui Botvinnik îi mai trebuia 
doar o jumătate de punct pentru 
a-și asigura victoria în meci, iar in 
această partidă avea piesele albe.

Nu mică a fost însă surpriza tu
turor văzînd că virtualul cîștigător 
al meciului nu alege din deschidere 
variante de remiză, ci asaltează din 
nou curajos pozițiile lui Tal. Intr-a
devăr Botvinnik a jucat „la cîștig“ și

ru
și G. 

astfel un 
U.R.S.S. 

Deși 
aler-

Melehov 
adus 

echipei 
urmăritoare.

a plouat, 
realizat timpuri 

demnă 
danezul

și 
au
comportare 
avut și 

a și făcut de altfel 
locuri în clasamen-

formațiarența care 
R.P. Polone, 
întrecut de 
tul general, 
semi-etape ■ 
11102:57,0; ‘ 
11104:18,0;
Ih04:41,0; 
marca) 
11107:48,0 ■ 17. G. Moiceanu 11109:22,0; 
29. L. Zanoni lh09:55.0; 57. ’ '
lhl5:10.0 Pe ultimul loc 
clasat alergătorul J. Juszko 
cu 11134:06.0.

In a doua parte a cursei
Karl Marx Stadt (144 km) drumul 
a fost presărat cu numeroase și di
ficile urcușuri, printre care și fai
mosul Meerane. Pe ultima parte a 
întrecerii a plouat torențial. De 
altfel, spre sfîrșitul etapei Ion Cosma 
ne mărturisea 
getele, atît de pătrunzător 
frigul. Cursa n-a avut istoric, 
turile. 
efortul 
plutonul, 
care au 
mași să 
kilometri 
lehov — 
mai 
și s-a 
In urma 
sosire A.
Pe locul 6 a sosit 

CLASAMENTELE
ETAPEI A IX-A : 
Petrov 41148:52,0; 
41150:07,0; 3. G. "
14. 1. Cosma 4h53:43,0; 24. G. Mo
iceanu 41155:17,0;
4h55:50.0 ;
Echipe■
5. R.P.R.

CLASAMENTELE GENERALE 
DUPĂ 9 ETAPE : individual: 1. 1. 
Melehov (U.R.S.S.) 42h33:51.0;
2. V. Kapitonov (U.R.S.S.) 421142:20.0;
3. B. Eckstein (R.D.G.) 42h46:35,0;
4. A
421148:02,0 ; 
nemarca) 
ransson 
Cosma 
(R.D.G.) 42h52:03.0;
(Franța) 4?h52:09.0;

2. .. . ..
3. G- Saidhujin (U.R.S.S.) 
4 -

lh04:44,0...
V. Bangsborg (Dane-

15. Ion Cosma

1. Stoica 
(66) s-a 
(R.P.U.)

Halle

că i-au înghețat de- 
a fost 
Sprin- 

încercârile de evadare și 
urcușurilor au fragmentat 
dar momentele de acalmie 
urmat au permis celor ră- 
revinâ în pluton. Cu cîțiva 
înainte 
.titanul

spune — •
detașat cu

sa au
Petrov și V.. Kapitonov. 

I. Cosma
GENERALE ALE 
individual : 1. A.

2 l. Melehov 
Saidhujin 4h50:36,0...

de sosire 1. Me- 
1* cursei, cum i se 
a sprintat puternic 

secunde, 
linia de

cîteva 
trecut

26 L. Zanoni
50. I. Stoica 5h01:40.0.

1. U.R.S.S. 14h29:35,0..
14h44:50.0.

Cerepovici (U.R.S.S.) 
5. V. Bangsborg (Da- 

42h48:13.0; 6. G-
(Suedia) 421148:56,0 ; 
42h50:33.0 ; 8.

9.
10.

G6-
7. I.
Schur 

Poppet 
S. Gazda

G. 
J.

PE SCURT
• în runda a 13-a a turneului inter

national feminin de șah de la Batumi, 
șahista romînă Nicolau a remizat cu 
poloneza Lltvinska. Conduce Gaprin- 
dașvili cu li1/» p. în timp ce Nicolau 
a acumulat. 6 p, avind trei partide în
trerupte.

• La primul său concurs în aer li
ber, desfășurat in orășelul Leselidze 
din Caucaz. Valerii Brumei a realizat 
la săritura în înălțime 2.18 m. Alte re
zultate : ‘
68,38 m,
81.44 m.
81.44 m
• Aruncătorul francez de suliță Mac- 

quet a stabilit un nou record național 
cu 83.36 m.
• Campionul olimpic și recordma

nul mondial al probei de 100 m plat 
Armin Harry a luat hotărirea de a se 
retrage definitiv din activitatea com- 
petițională, ca urmare a unei răni la 
genunchiul sting survenită în urma 
unui accident de automobil.

ciocan ; Vasili Rudenkov 
suliță : Vladimir Kuznețov

100 m : Nikolai Politikov 10,3

Un grup de cicliști „evadați** din pluton. Fază din etapa Olsztyn-Gdansk a celei 
a „Cursei Păcii** .de a XlV-a ediții

(R.P.P.) 428152:51,0... 22. L. Zanoni 
43h00:29,0; 25. 1- Stoica 43h02:45,0; 
49. G. Moiceanu 44h03:03,0. Echipe: 
1. U.R.S.S. 129h00:14,0; 2. R. P. 
Polonă 129h22:58,0 ; 3. R. D. Ger
mană 129h23:34,0 ; 4. R. P. Romînă 
1291142:03,0; ------ 
129h46:30,0;
Urmează R. „
R. P. Bulgaria, Danemarca, Franța, 
Olanda, R.P.F. Iugoslavia, Norvegia 
și Finlanda. Sîmbătă se desfășoară 
etapa a 10-a Karl Marx Stadt — 
Karlovy-Vari.

5. R. S. Cehoslovacă
6. Suedia l29h48:45,0.

P. Ungară, Anglia,

COMENTARII, STATISTICI, 
PRONOSTICURI...

t

la 
au

• Vineri a fost zi de odihnă 
Karl Marx-Stadt. Toți gazetarii 
întocmit clasamente inedite pe care 
le-au transmis redacțiilor lor. Iată 
cîteva din clasamentele întocmite de 
noi:

Clasamentul învingătorilor de 
etape: 1—2. I. Melehov (învingător 
în etapa a 2-a și a 5-a), A. Petrov 
(etapa a 4-a și a 9-a) — cîte 2 
victorii: 3—7. L. Hohne (etapa 1). 
G. Moiceanu (etapa a 2-a), 1. Cosma 
(etapa a 6-a), E. Hagen (etapa a 
7-a), A. Cerepovici (etapa a 8-a) 

națiuni : 
. R.P.R.1.

Și

cîte 1 victorie. Pe i 
U.R.S.S. 5 victorii; 2—3. 
R.D.G. cîte 2 v.

duce G. Saidhujin (U.R.S.S.) cu 
15 p-, urmat în ordine de V. Kapi
tonov (U.R.S.S.) 12 p ; K. Laidlaw

10 p. Pe locul 6 se 
1 punct.

Melehov a purtat 7 etape 
galben, iar L. Hohne o 

etapă.
9 etape

această ultimă partidă, 
cu o variantă tăioasă a 
chi, în care adversarii 
cade diferite. Botvinnik 
rînd un atac asupra flancului reg 
lui și și-a asigurat un avantaj dec 
siv. La mutarea 33, în aplauze 
spectatorilor, Botvinnik a fost felie 
tat de Tal pentru victorie !

Meciul ia sfîrșit astfel cu scorul < 
13—8 în favoarea lui M. Botvinni 
care recucerește pentru a doua oai 
titlul mondial. Trebuie să spunem < 
performanța 
sportului și 
înalta clasă 
tic, care de 
domină cu autoritate șahul mondia

M. B O T
competițională 
cind reușește 
asupra 
atunci 
J. R. 

ultimul 
doi ani,

Ea a încep 
Indianei V 
au făcut r 
a inițiat c

este unica în anale 
ea dovedește încă o dat 
a marelui maestru sovi< 
mai bine de un deceni

V / N N / K
A început activitatea 

la virsta de... 14 ani, 
o neașteptată victorie 
pionului mondial de 
neuitatul șahist cuban 
blanca. O precizare : 
un simultan... Peste i 
Botvinnik, școlarul din Moscova des
pre al cărui talent șahist scriseseră 
ziarele, obține primul său succes ade
vărat : titlul de maestru în cel de 
al V-lea campionat al U.R.S.S. In 
1931, la a Vil-a edifie, Botvinnik se 
clasează pe primul loc, iar in 1933 
devine pentru a doua oară campion 
unional. Peste alfi doi ani, turneul 
internațional de șah de la Moscova 
vede ciștigători la egalitate pe Bot
vinnik și Flohr, iar 
(1936) proaspătul mare 
vietic ocupă locul doi, 
Capablanca. Consacrarea 
pe plan internațional este definitiva
tă prin rezultatele obținute la Not
tingham 1936 (locul I-II cu Capa
blanca) și Amsterdam 1938 (locul III, 
după Keres și Fine, dar înaintea lui 
Alehin, Capablanca, Euwe. Reshev- 
sky).

După război, numele lui Botvinnik 
este nemijlocit legat de campionatul 
mondial. El obține titlul suprem in 
1948, întrecind net pe ceilalți candi
dați : Smislov, Reshevsky, Keres, 
Euwe. De atunci, Botvinnik și-a pus

cam- 
(1925), 
Capa- 
dădea

Mișa

(Anglia) cu 
află G. Moiceanu cu

• 1. 
tricoul 
singură

O în
1.744 km, ceea ce 
zilnică de 193,7 
parcurs 715 km. 
în medie 178,7 km. pe zi.

• Dintre cele 15 echipe partici
pante la „Cursa Păcii" doar U.R.S.S. 
și R.P. Polonă au încă formații 
complete (6 alergători). Din restul 
de 13 echipe au abandonat cîte 1, 
2 sau 3 rutieri. In total 24.
• Cerînd mai multor gazetari,

antrenori și conducători un pronostic 
asupra cîștigătorilor ~ “.......
ne-a fost indicată 
echipa U.R.S.S., iar 
răspunsurile au oscilat între I. Me
lehov și V. Kapitonov.

• In sfîrșit, am adresat membri
lor delegației noastre două în
trebări :

1. Care credeți că va 
al echipei noastre ? 2. 
socotiți că se va clasa 
sfîrșitul cursei ?

Iată răspunsurile : 
conducătorul delegației : 
2. Locul.................... ..
echipei : 
S IM ION 
1. Locul - 
1. Locul 
ICEANU :

ZANONI: 1. Locui
I. STOICA: 1.

Locul 7.

au fost parcurși 
înseamnă o medie 
km. Mai sînt de 
în 4 etape, adică

„Cursei Păcii", 
în unanimitate 

la individual,

fi locul final
Pe ce loc 

I. Cosma la

la următorul 
maestru so- 
in urma lui 

lui Botvinnik
de patru ori titlul in joc și de alt 
două ori l-a recucerit. Iată palmare 
sul acestor meciuri: 1951, 12-12 ct
Bronstein; 1954, 12-12 cu Smislov
1957, 9i/2-12'/2 ~ '
«‘/g-W’/g 
12’/2 cu 
In cursul 
încheiat aseară la Moscova, campio
nul mondial a împlinit virsta de 
50 de ani. Este de profesiune in
giner, doctor in științele electroteh
nice.

1951,
12-12 cu . 

cu Smislov;
Smislov; 1960, 8l/2-

1961, 13—8 cu Tal
cu Ta\

cu
Tal;

meciului-revanșă

w

1958

PE GLO
O NOUA ETAPA IN CAMPIONATUL 

U.R.S.S.
cu 10 p., urmată de
8 p., Neftianik și S.K.A. 
cîte 7 p. etc. In seria „ __  _
disputat tradiționalul derbi moscovi
T. S.K.A. — Dinamo. Avind p<
Bubukin în mare formă, T.S.K.A 
a obținut victoria
3—1- 
trecut la Chișinău
Moldova, obținînd 
atitea posibile.
Belarus — Spartak Erevan 
Zenit — Pahtakor 4—1, Kalev — 
Kairat 1—2. Conduce Dinamo Kiev 
cu 10 p., urmată de T.S.K.A. 7 p. 
Spartak Moscova, Dinamo Moscova 
și Kairat — fiecare cu cîte 5 p.
BENFICA LISABONA IN FINALA 

„C.C.E."
Luînd în discuție incidentele sur

venite în min. 88 al partidei Rapid 
Viena — Benfica Lisabona, contînd 
pentru semifinalele „Cupei Campioni
lor Europeni", la scorul de 1 — 1,
U. E.F.A. a sancționat formația 
gazdă, omologînd rezultatul de 3—0 
în favoarea echipei portugheze. 
Astfel, Benfica s-a calificat pentru 
finala competiției alături de F.C. 
Barcelona, finală care se va desfă
șura la 31 mai. la Berna.

• Selecționata R. F. 
realizat miercuri cea 
victorie în 
campionatului 
2—1 (1—0) 
de Nord.

® în primul său 
lui în

Avangart 
Rostov ci 

a Il-a s-i
A. BALAȘ, 

ș^iiei . 1. Lo£ul 4 ;
VOICU, antrenorul

Locul 6; 
echipei: 

COSMA: 
G. MO- 

Locul 5 ;
2. Locul

Locul 4;

4 ; N.
1. Locul 4; 2. 
PALL, mecanicul

4 ; 2. Locul 6 ; I.
4; ~ '

: 1. Locul 5;

In cea 
pionatului 
gard Harkov 
surpriză, intrecînd cu 1—0 pe Dinamo 
Tbilisi. Liderul seriei. Torpedo, deși 
a jucat în deplasare, a 
1—0 la Vilnius! Alte 
Lokomotiv — Neftianik 
gava — S.K.A. Rostov 
— .Șahtior 0—0. In 
seriei continuă să conducă Torpedo

0 PUTERNICA ORGANIZAȚIE SPORTIVĂ MUNCITOREASCĂ

de a VI-a etapă a 
Uniunii Sovietice.

a realizat o

cam-
Avan-
mare

Avind 
formă, 
cu scorul 

Dinamoviștii din Kiev au 
cu 3—1 

10 p.
Alte

sprin-
21

20
I7
16
Hagen

Clasamentul celor mai buni 
teri: 1. I. Melehov (U.R.S.S.) 
2. ' ~ ‘ ------------ '
3
4.
5.
(R.D.G.) 15 p. O dată cu etapa a 9-a 
au început și sprinturile de cățărare. 
După primele două sprinturi con-

Petrov (U.R.S.S.)
Piechaczek (R.P.P.)

A.
A.
A. Cerepovici (U.R.S.S.) 
I. ~ “Cosma 15 p; 6. E.

F.S.G.T.

I

P ; 
p; 
o: 
p; L. 

8;
2.

V»

2. Locul 5;
2.
4 ;

HR1STACHE NAUM

cîștigat cu 
rezultate : 

2—2, Dau- 
I —I. Trud 

clasamentul

d< 
în- 
P< 

to-1din 
rezultate : 

l —l

Sportul și-a făcut apariția in Franța 
curind după războiul din 1870, cind s-a 
constituit o Uniune a societăților fran
ceze de sporturi atletice (fotbal, rngbi, 
tenis, hochei). Im începutul secolului 
nostru sportul nu se putea practica insă 
decît în colegii, în cluburile aristocratice 
sau în anumite întreprinderi în care bi
serica juca un rol preponderent. In a- 
ceastă ituație, muncitorii au hotărît să 
creeze o organizație sportivă a lor, care 
să militeze pentru răspindirea sportului 
în rindurile clasei muncitoare.

Im început activitatea sportivă mun
citorească a avut simplul caracter al 
ieșirilor âmpenefti în familie; cu a- 
ceastă ocazie muncitorii respirau aer 
curat, se întreceau în curse de alerga
re, practicau exerciții de forță sau îno
tau în rîuri. Jn acest fel, în anul 
1908, a f t creată, la Paris, prima fe
derație sportivă muncitorească. După 
1920 ea devine o forță reală, iar in 
1934 o federație mare și puternică, ca 
urmare a fuziunii celor două organiza
ții sportive muncitorești: F.S.G.T. și 
U.S S.G.T., care reprezentau cele două, 
tendințe, socialistă și comunistă Din 
această fuziune a luat naștere F.S.G.T.-ul.

A urmat apoi și pentru sportul munci
toresc noaptea grea a ocupației fasciste. 
După Imo iMgrange, primul ministru al 
sportului, căzut în 1910 în fața invada
torilor. Auguste Delaune, secretar general 
al F.S.G.T. și fondator al mișcării na
ționale ..Sportul liber** avea să fie asa
sinat de către Gestapo, în 1913. Doi con
ducători dintre atlția alții, care și-au pus 
acțiunile de acord cu conștiința lor, 
exemple de virtuți morale călite în edu
cația lor muncitorească militantă...

Astăzi F SCT. are mai mult ca ori-

cind rațiunea de a exista In fața sa 
slau probleme majore pentru rezolvarea 
cărora trebuie să lupte. Ea are în Fran
ța 200.000 de aderenți, cifră care re
prezintă o creștere cu 15 la sută în ra
port cu cifra din ultimii doi ani. 
F.S.G.T. este o veritabilă federație poli
sportivă ; sporturi considerate în Franța 
cu „aristocratice”, cum sînt de exemplu 
schiul și tenisul, își au locul lor în ac
tivitatea F.S.G.T., în ciuda marilor di-

Scrisoare din Paris
ROBERT BARRAN 

corespondent al ziarului
„Sportul popular"

ficultăți financiare. In afara competi
țiilor la fiecare disciplină sportivă — pe 
diverse categorii și faze — F.S.G.T. este 
organizatoarea unei tradiționale întreceri 
cu caracter internațional: Crosul „L’Ilu- 
manite”, competiție la care au participat 
printre alții Zatopek, 
Concomitent cu 
organizează 
participă în medie cîte 4000 de sportivi 
muncitori francezi de toate vîrstele, ca
lificați din fazele regionale, care 
bucură de participarea a 20—30.000 de 
concurenți. I.a ciclism este de notat 
„Grand Prix de L’Uumanile** pe parcursul 
Paris-Rouen-Paris, pe care prietenii 
noștri romini îl cunosc bine, deoarece în 
1960 ei au cîștigat locul I în clasamentul 
pe echipe.

F.S.G.T. își îndreaptă atenția în pri
mul rînd către tineret. După ..brevetul

Kuț, Bolotnikov, 
crosul international se 

crosuri populare la care

se

de atletism” ea a creat „primul elan 
ciclist**, forme de angrenare a tineretului 
în activitatea atletică și ciclislă. Această 
puternică organizație sportivă muncito
rească își îndreaptă atenția în mare 
măsură și spre problemele de educație. 
Ea beneficiază și de tehnicieni renumiți 
ca Maurice Baquet (fost director adjunct 
al Institutului Național de Spori) și de 
numeroși profesori ca Rene Deleplace, 
care în 1960 a fost în Romînia la un 
schimb de experiență cu tehnicienii ro- 
mini ai rugbiului.

Mulți campioni francezi au debutat în 
rindurile F.S.G.T. Printre aceștia se a- 
flă și atletul de renume mondial Michel. 
Bernard, care s-a evidențiat la Jocurile 
Olimpice de la Roma.

Actualmente F.S.G.T. duce o campa
nie viguroasă pentru înzestrarea țarii 
cu terenuri, săli și instalații sportive, 
precum și pentru libertatea sportului 
Această campanie se impune cu necesi
tate mai ales în aceste momente în care 
înaltul comisar al sportului. llerzog, 
pretinde că duce sportul francez pe un 
drum bun, dar de fapt nu face decît 
să „caporalizeze* și să militarizeze 
tinerelul. F.S.G.T întreține vie campania 
împotriva militarizării sportului francez, 
campanie care găsește numeroși adepți 
și susținători. F.S.U T. rămîne credin
cioasă principiilor fondatorilor săi. con- 
siderînd că sportul trebuie să fie acce
sibil tuturor, că statul trebuie să-i a- 
sigure dezvoltarea. Lupta pentru un sport 
muncitoresc merge, tn Franța mină în 
mînă cu lupta pentru democrație, pentru 
emanciparea socială, împotriva puteri1 
personale și a înăbușirii voinței poporu
lui

miercuri 
cadrul 
mondial, 

reprezentativa

Germane a 
de a treia 

preliminariilor 
întrecind cu 

Irlandei

meci a!
Uniunea Sovietică, 

engleză Aston Villa a 
compania formației moscovite Dinamo 
Fotbaliștii sovietici au obținut vic
toria cu scorul de 2—0 (1—0).

0 Intrecînd în meci retur reprezenta
tiva stalului Chile cu 1—0 (1—0). prin 
golul înscris de Gerson în min. 11. se
lecționata Braziliei a cîștigat „Cupa 
Higgins". După cum se știe. în primul 
meci brazilienii cîștigaseră cu 2—I.

0 Etapa a 34-a a campionatului fran
cez, desfășurată joi, a dat următoarele 
rezultate : Nancy-Rennes 2—0. Vallen- 
cicnnes-Reims 0—2, 
Angers-Monaco 1—4, 
4—2, ' 
Stade 
3—2, 
Sedan 
naco cu 52 p.
51 o

turneu- 
echipa 

evoluat în

Lens-Nice 1—0, 
Racing-St. Etienne 

Ilavre-Troves 5—2. I.yotiit- 
Limoges-Kouen 
2—1. Nîmes- 

ContinuS să conducă Mo- 
urmată de Racing cu

Le
Francais 2—0.

Toulouse-Grenoble
5-0.
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